
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

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - změny provedené v příloze č. 1 zřizovací listiny - Specifikace 
dlouhodobého majetku – nemovité věci – doplnění nemovitého majetku svěřeného k hospodaření

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Přílohy: 

20.1-1 Název: Bod 20.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 48 ke zřizovací listině č. j. 
231/2002 U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2 black.pdf Kupní smlouva č. 
20/SML2745/KSN/MAJ U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3 black.pdf
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 081/29Z/2020 ze dne 20. 4. 
2020

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 zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje

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. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že usnesení nabývá účinnosti 
dnem právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu, kterým bude proveden vklad vlastnického 
práva k nemovitostem uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu ve prospěch Ústeckého kraje



Důvodová zpráva:
K návrhu usnesení

Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., z 
důvodu budoucích změn u nemovitého majetku svěřeného k hospodaření. Na základě usnesení ZÚK č. 
081/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 a Kupní smlouvy č. 20/SML2745/KSN/MAJ (příloha č. 2 předloženého 
materiálu vč. black verze), která je připravena k podpisu, a následně po právní moci rozhodnutí příslušného 
katastrálního úřadu, kterým bude povolen vklad vlastnického práva k nemovitostem uvedeným v příloze č. 2 
předloženého materiálu ve prospěch Ústeckého kraje, bude vyhotoven Protokol o předání nemovitého 
majetku k hospodaření příspěvkové organizaci pro potřeby poskytování sociální služby chráněné bydlení. 
Jedná se o budovu č. p. 819 v ulici Dlouhá, Lovosice včetně pozemku. Z uvedeného důvodu navrhované 
usnesení zastupitelstva obsahuje odkládací podmínku, která váže účinnost usnesení zastupitelstva na právní 
moc rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch Ústeckého kraje.

Zápis do dodatku č. 48 zřizovací listiny č. j. 231/2002 (příloha č. 1 usnesení):

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se doplňuje následující 
položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Lovosice
Parcela č. 1 035 o výměře 222 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Lovosice, č. p. 819, bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. 1 035

Dodatek nabyde účinnosti stejného dne jako usnesení zastupitelstva.

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:

Mgr. Věra Křížová,
odbor sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 4. 6. 2020

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 4. 6. 
2020

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Mgr. Ing. Jindřich Šimák 5. 
6. 2020

4 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 5. 
6. 2020

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 4. 6. 2020


