
Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 DODATEK Č.32  

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 116/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace 

se sídlem: Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733 
(dále jen organizace) 

 
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 13), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 15), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 

 

bod 14.3  příloha 1



 

 

 

 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 22. června 2020 
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 se doplňuje a po změně zní:  
 
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:  

a) Hostinská činnost  
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.“ 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. srpna 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 22. června 2020 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.34 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 163/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace 

se sídlem: Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 00412066 
(dále jen organizace) 

 
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 76/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 6), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 13), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 33), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 22. června 2020 
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

1. Článek II. „Název organizace“ po změně zní: 
 
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace. 
 
 

2. Článek III. „Sídlo organizace“ po změně zní: 
 
Sídlem organizace je: Dittrichova 225/12, 407 46 Krásná Lípa. 

 
 

 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. července 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 22. června 2020 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 



Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.37 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 177/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,  

příspěvková organizace 
se sídlem: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509 

 (dále jen organizace) 
 

ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/74/2003 ze dne 15.10.2003 (dodatek č. 5), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 11), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/83R/2011 ze dne 24.8.2011 (dodatek č. 22), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 



 

 

 

 

 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 22. června 2020 
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

1. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí  

bezbariérová rampa – objekt přístavby na p.č. 307/1, katastrální území Štětí I 
  

 
2. V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se 

doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 

D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022 

 Číslo DM  Popis 
 12/05-001735  Plasma CNC Cebora 
 12/05-001727-34 Svařovací pulsní syn. invertor (8 ks) 
 12/05-001752  Internetová konektiva 

12/05-001790 Odsávání filtrace 
12/05-001772-73 Soustruh stand. s digi. odměr. (2 ks) 
12/05-001774 Sloupová vrtačka s převodovkou 
12/05-001775 Stolní tabulové nůžky 
12/05-001776 Lis hydraulický 
12/05-001777 Bruska na plocho s digi. odměř. 
12/05-001779 Bruska obrušovací stojanová 
12/05-001780 Bruska obrušovací stojanová 
12/05-001781 Uni. soustruh s digi. zobraz. 
12/05-001782-88 Svařovací invertory AC/DC (7 ks) 
12/05-001789 Svařovací invertory AC/DC 
12/05-001817 Stacionární sušící pec 
12/05-001818 Trenažér MMA a MIG/MAG 
12/05-001819 CNC plasma 
12/05-001820 Tabulové nůžky 
12/05-001821 Soustruh s digi odměřováním 
12/05-001822 Frézka univerzální s digit. odměřováním 
12/05-001823 Ohýbačka plechu ruční 
12/05-001906 Řezací plotter X20 
12/05-001907 Řezací plotter X24 
12/05-001893 Digitální tiskový stroj 
12/05-001894 Řezačka 
12/05-001895 Brožovací stroj pro výrobu brožur se šitím vazby 
12/05-001896 Stroj na lepenou vazbu 
12/05-001897 Velkoformát. tiskový stroj na pevná media 
12/05-001898 CO2 laserový gravír. stroj 
12/05-002124-34 Polynová tabule (11 ks)  
12/05-002135 Polynová tabule 

 
 
 



 

 

 

 

 
E) Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028 

 Číslo DM  Popis 
 22/01-007825-32 Plastová lavice do chodby (8 ks) 
 22/01-007833 Pracovní čalouněná židle (3 ks) 

22/01-007836-98 Stůl školní dvoumístný (63 ks) 
22/01-007899  Stůl školní dvoumístný  
22/01-007900-02 Stůl pro učitele se zásuvkou (3 ks) 
22/01-007903-05 Stůl pro učitele bez zásuvky (3 ks) 
22/01-007906-08 Stůl pracovní (3 ks) 
22/01-007909-11 Přístavný kontejner s 5-ti zásuvkami (3 ks) 
22/01-007912-17 Skříň kombinovaná se sklem (6 ks) 
22/01-007918-23 Skříň policová (6 ks) 
22/01-007924-28 Šatní skříň (5 ks) 
22/01-007929-8014 Sezení do posluchárny (86 ks) 
22/03-004434-38 Projektor BenQ MH760 (5 ks) 
22/03-004439-41 Tiskárna samsung SL-M2875ND (3 ks) 
22/03-004442-44 Projektor - plátno ELITE SCREENS (3 ks) 
22/03-003207 Kalibr.displej se správou barev  
22/05-008588 Billboard - VOŠ a SOŠ Štětí 
22/05-009779-82 PC sestava INTEL i5 (4 ks) 
22/05-009783 PC sestava INTEL i5 
22/05-009996-99 Zrcadlo sklopné pro invalidy (4 ks) 
22/05-010000-16 Dávkovač na ručníky (17 ks) 
22/05-010017-20 Nerez madlo sklopné (4 ks) 
22/05-010021-23 Čistící rohož cca 1600 x 800 mm (3 ks) 

 
 
H) Operativní evidence – účet 902 

021053   Projektor - plátno 265x149cm 
021054   Projektor - plátno 265x149cm 
021269   Pamětní deska 
021745-50  Čalouněná jednací židle (6 ks) 
021376-400  Zrcadlo závěsné cca 60x50cm (25 ks) 
021401-543  Šatní skříň (143 ks) 
021544   Šatní skříň 
021545-554  Koš plastový (10 ks) 
021555-568  Odpadkový koš nášlapný (14 ks) 
021569-619  Dávkovač na tekuté mýdlo (51 ks) 
021620-649  Zásobník na toaletní papír (30 ks)  
021650-653  Nerez madlo (4 ks) 
021654-744  Informační systém komplet (91 ks) 
021767-021894  Židle výškově stavitelná (128 ks) 
021895-021900  Židle čalouněná-učitelská (6 ks) 
021901-021903  Věšáková stěna dřevěná (3 ks) 
 

 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. června 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 22. června 2020 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 


