
Příloha č. 2 

Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje  

DODATEK Č. 49 

KE  

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 231/2002 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje  

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace 

se sídlem Dlouhá č. p. 362/75, PSČ 410 02, Lovosice, IČO: 00080195 
(dále jen organizace) 

vydané Okresním úřadem Litoměřice dne 25.10.2000  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.  180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 2), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003  ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004  ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.  350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.  125/16R/2005 ze dne 24.8.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13), 

 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 21), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (dodatek č. 22), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 24), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 30), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 32), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33), 



Příloha č. 2 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 76/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 35), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014  

a č. 113/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 36), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 91/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 37), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 126/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 38), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 103/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 39), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 20/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 40), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 027/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 43), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 013/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 44), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 066/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 46), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 085/29Z/2020 ze dne 20.4.2020 (dodatek č. 47), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 107/30Z/2020 ze dne 22.6.2020 (dodatek č. 48), 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 se výše 

uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 

doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

Katastrální území: Bílý Újezd   

Parcela výměra druh pozemku způsob využití způsob ochrany 

St. 134     167 m2 zastavěná plocha  zbořeniště  rozsáhlé chráněné  

     a nádvoří     území  

73/18  7 595 m2 ostatní plocha   sportoviště a  rozsáhlé chráněné  

        rekreační plocha území  

1163      870 m2 vodní plocha   vodní nádrž  rozsáhlé chráněné  

        přírodní  území  

1164      104 m2 vodní plocha   vodní nádrž  rozsáhlé chráněné  

        přírodní  území  

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020 

 

 

V Ústí nad Labem dne 7. 9. 2020 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,  

                                                          člen Rady Ústeckého kraje,  

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019 

 

  


