
 
 
 

Bod 12.2  
Příloha č. 1 

Věc: 

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví  

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „KUUK“) 

 

Odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem sociálních věcí aktivně řeší možnosti dalšího rozvoje 

Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje. Rada Ústeckého kraje dne 19. 2. 2020 Usnesením č. 

153/88R/2020 vzala na vědomí informaci o dosavadním průběhu transformace a aktuální situaci 

poskytování služeb pro děti do 3 let prostřednictvím příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Součástí materiálu byla i zvažovaná 

možnosti rozšíření služeb KÚÚK na domov pro osoby se zdravotním postižením (cca v kapacitě 12 

dětí do 3 resp. 7 let). S ohledem na složitý proces plánování sociálních služeb však v daném záměru 

nebylo z podnětu odboru SV pokračováno. Organizace ve spolupráci odborem ZD činí průběžně 

řadu opatření, aby služby a využití budovy KÚÚK bylo efektivní. Vzhledem k velikosti budovy, 

která není v současné době plně využita, proběhlo jednání odboru SV s náměstkyní primátora města 

Mostu s nabídkou pronájmu uvolněných prostor k využití městem Most. Do dalšího jednání dne 

21.12.2019 byli zainteresováni pracovníci odboru školství a sociálních věcí města Mostu ke 

specifikaci dalšího možného využití prostor i synergických služeb (kuchyně s nepřetržitým 

provozem, prádelna, ostraha budovy, bezbariérový přístup apod.) pro činnosti v gesci obce. 

 

KUUK a Statutární město Most požádaly o možnost pronájmu nebytových prostor mateřské školce 

a využití tak prostorové kapacity budovy kojeneckých ústavů. Nájemcem bude Mateřská škola, 

Most, Lidická 44 příspěvková organizace a k dispozici ji budou sloužit prostory II. nadzemního 

podlaží pravé části budovy umístěné na pozemku parcely č. 2671 v k.ú. Most a to od počátku 

školního roku 2020/2021. Smlouva o nájmu prostor sloužících k provozování speciální mateřské 

školy bude uzavřena na dobu neurčitou.  

 

Ad hoc KUUK předložila žádost do jednání Rady Ústeckého kraje dne 1. 7.2020 o udělení výjimky 

z usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3.2020 (doplnění usnesení č. 

012/93R/2020 ze dne 1. 4.2020) ve věci provedení stavebních úprav financovaných z fondu investic 

organizace, a to v rozsahu vybudování bezbariérového WC pro vozíčkáře. Požadované opravy by 

neměly přesáhnout částku 100 tis. Kč. Rada Ústeckého kraje použití fondu investic schválila svým 

usnesením č. 026/103R/2020. 

 

Dále příspěvková organizace KUUK žádá o povolení doplňkové činnosti pro okruhy: 

 Hostinská činnost 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

75) Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 

Vhledem k dohodě, kdy zaměstnanci a děti z mateřské školy budou využívat stravovacích služeb a 

služby prádelny v budově kojeneckých ústavů žádá příspěvková organizace o povolení doplňkové 

činnosti. Ačkoliv kalkulace k doplňkové činnosti bude zpracována tak, aby nebyl vytvářen zisk, ale 

byly pokryty náklady, je dále nutné zažádat na živnostenském úřadě o vydání živnostenského 

oprávnění.  
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Vyjádření odboru ZD: 

Organizace ve spolupráci odborem ZD činí průběžně řadu opatření, aby služby a využití budovy 

KÚÚK bylo efektivní. Pronájem nebytových prostor mateřské škole vytváří příznivé podmínky pro 

využitelnost budovy, zahrady a doprovodných služeb, které jsou poskytovány pro obdobnou 

cílovou skupinu. Přínosný shledává odbor zdravotnictví také sociální aspekt. 

Další možnost využití volného prostoru, poloviny 1. NP, ve které ještě neproběhly žádné stavební 

úpravy ke konkrétní službě v oblasti sociální, dostala ke zvážení příspěvková organizace města 

Mostu, Městská správa sociálních služeb, např. k využití formou denního stacionáře pro dospělé a 

mladistvé handicapované, kteří žijí v domácím prostředí.  

 

 


