
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.1

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
DSS Kadaň a Mašťov, p. o., změny provedené v příloze č. 1 zřizovací listiny - Specifikace dlouhodobého 
majetku – nemovité věci – doplnění nemovitého majetku svěřeného k hospodaření nezapisovaného v 
katastru nemovitostí, Domov Brtníky, p. o. - změny provedené v příloze č. 2 zřizovací listiny - Specifikace 
dlouhodobého majetku – movité věci – doplnění movitého majetku svěřeného k hospodaření, CSP 
Litoměřice, p. o., - změny provedené v příloze č. 1 zřizovací listiny - Specifikace dlouhodobého majetku – 
nemovité věci – doplnění/vyjmutí nemovitého majetku svěřeného k hospodaření

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.1-1 Název: bod 20.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 31 ke zřizovací listině č. j. 
224/2002 U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2.pdf Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č. j. 
230/2002 U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3.pdf Dodatek č. 47 ke zřizovací listině č. j. 
231/2002 U

20.1-4 Název: bod 20.1 priloha 4.pdf

Předávací protokol k převodu 
zbývajícího movitého majetku k 
dokončenému technickému 
zhodnocení budov a staveb do 
hospodaření příspěvkové organizaci 
Domov Brtníky, p. o., ke dni 13. 2. 
2020 vč. přílohy

U



20.1-5 Název: bod 20.1 priloha 5.pdf

Předávací protokol k převodu budov, 
staveb – nemovitého majetku k 
hospodaření příspěvkové organizaci 
Domovy sociálních služeb Kadaň a 
Mašťov, p. o., ze dne 31. 10. 2019

U

20.1-6 Název: bod 20.1 priloha 6.pdf

Protokol o předání nemovitého 
majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci CSP Litoměřice, p. o., ze 
dne 1. 1. 2020 a Protokol o vyjmutí 
nemovitého majetku z hospodaření 
příspěvkové organizace CSP 
Litoměřice, ze dne 18. 12. 2019 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje

1) č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Brtníky, příspěvková organizace,
sídlo: Staré Křečany, Brtníky 119, PSČ 407 60
IČO: 47274484
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2) č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
IČO: 46789910
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3) č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 362/75, PSČ 410 02, Lovosice
IČO: 00080195
dodatkem č. 47 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
K návrhu usnesení:

Ad 1)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Brtníky, p. o., z důvodu doplnění 
nového movitého majetku svěřeného k hospodaření na základě Předávacího protokolu k převodu zbývajícího 
movitého majetku k dokončenému technickému zhodnocení budov a staveb do hospodaření příspěvkové 
organizace Domov Brtníky, p. o., ke dni 13. 2. 2020.

Jedná se o tento majetek:
a) samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí – účet 022 - pořizovací cena včetně 
transferu činí 347 824,40 Kč;
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028 - pořizovací cena včetně transferu činí 1 142 726,47 Kč;
Podrobný soupis majetku je uveden v dodatku č. 31 ke zřizovací listině č. j. 224/2002 ze dne 4. 12. 2002 
(příloha č. 1 tohoto usnesení).

Majetek získaný byť i z části z dotace musí být zachován, popřípadě nahrazen v plném rozsahu, po dobu 5 
let od finančního ukončení projektu.

Ad 2)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. 
o., z důvodu doplnění nového nemovitého majetku svěřeného k hospodaření nezapisovaného do katastru 
nemovitostí.
Na základě Předávacího protokolu k převodu budov, staveb (vlastní zdroje PO) ze dne 31. 10. 2019 (příloha 
č. 5 předloženého materiálu). Jedná se o mlhoviště pro klienty na parcele 813/1 zařízení Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Kadaň, Březinova 1093.

Zápis do dodatku č. 38 zřizovací listiny č. j. 230/2002 (příloha č. 2 tohoto usnesení):
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se doplňuje následující 
položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí Katastrální území Kadaň, mlhoviště, na parcele 813/1

Ad 3)
Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., z 
důvodu změn u nemovitého majetku svěřeného k hospodaření. Na základě usnesení ZÚK č. 065/22Z/2019 
ze dne 9. 9. 2019 a SoBP č. 19/SML2935 ze dne 10. 10. 2019 byl vyhotoven Protokol o předání nemovitého 
majetku k hospodaření příspěvkové organizace - pozemek p. č. 412/1 v katastrálním území Skalice u Žitenic. 
Na základě usnesení RÚK č. 179/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 byl vyhotoven Protokol o vyjmutí nemovitého 
majetku z hospodaření příspěvkové organizace – štěrbinová nádrž v Domově sociální péče Skalice (viz 
příloha č. 6 předloženého materiálu).

Zápis do dodatku č. 47 zřizovací listiny č. j. 231/2002 (příloha č. 3 tohoto usnesení):
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se doplňuje následující 
položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území: Skalice u Žitenic
Parcela 412/1, o výměře 2 302 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha

a vyjímá následující položku majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území: Skalice u Žitenic
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí Katastrální území Skalice u Žitenic, štěrbinová nádrž, 
na parcele 410/1

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí doporučuje souhlasit s navrhovaným usnesením.

Stanovisko odboru legislativně - právního:



Po právní stránce bez připomínek.

Stanovisko majetkového odboru:
Za majetkový odbor bez připomínek.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 3. 4. 2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
7.4.2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 3. 4. 2020


