
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: 11.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Změna zřizovacích listiny příspěvkových organizací Ústeckého kraje v sociální oblasti

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Domov Brtníky, p. o. - změny provedené v příloze č. 1 a č. 2 zřizovací listiny - Specifikace dlouhodobého 
majetku – nemovitého/movitého – svěření nemovitého i movitého majetku k hospodaření na základě 
usnesení ZÚK č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 3. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 014/11R/2021

Přílohy: 

11.1-1 Název: Bod 11.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 
224/2002 U

11.1-2 Název: Bod 11.1 priloha 2.pdf Usnesení Zastupitelstva Ústeckého 
kraje č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 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. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky 119, Staré Křečany, PSČ 407 60, Brtníky
IČO: 47274484
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
K návrhu usnesení

Je navrhována změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Brtníky, p. o., z důvodu změn u 
movitého i nemovitého majetku svěřeného k hospodaření. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesení č. 
132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, p. 
o., (zanikající) a příspěvkové organizace Domov Brtníky, p. o., (přejímající), a to ke dni 1. 1. 2021. Tímto 
usnesením přešel majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace na přejímající příspěvkovou 
organizaci.

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se doplňují položky 
majetku svěřeného organizaci k hospodaření, které byly do 31. 12. 2020 svěřeny k hospodaření zanikající 
příspěvkové organizaci Domov bez hranic Rumburk, p. o. Podrobný soupis majetku je uveden v dodatku č. 32 
zřizovací listiny č. j. 224/2002 Domova Brtníky, p. o.

V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se doplňují položky 
majetku svěřeného organizaci k hospodaření, které byly do 31. 12. 2020 svěřeny k hospodaření zanikající 
příspěvkové organizaci Domov bez hranic Rumburk, p. o. Podrobný soupis majetku je uveden v dodatku č. 32 
zřizovací listiny č. j. 224/2002 Domova Brtníky, p. o. Tento majetek získaný byť i z části z dotace musí být 
zachován, popřípadě nahrazen v plném rozsahu po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

Z tohoto movitého majetku byl na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 099/110R/2020 ze dne 30. 9. 
2020 a „Protokolu o vyjmutí svěřeného majetku – movitého majetku“ ze dne 31. 12. 2020 vyřazen a účetně 
odepsán z účtu 028 tento movitý majetek:
mikrovlnná trouba Sencor, inv. č. 5552014011,
mikrovlnná trouba Sencor, inv. č. 5552014017.

Tento majetek byl pořízen a svěřen příspěvkové organizace v roce 2014 (dodatek č. 24 ke ZL 227/2002 
schváleným usn. ZÚK č. 93/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014) a tím se na něj nevztahuje výše uvedená podmínka 
o zachování majetku po dobu 5 let.

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 PaeDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 8. 4. 2021

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 8. 4. 
2021

3 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Ing., Mgr. Jindřich Šimák 8. 
4. 2021

4 PaeDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
8.4.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 8. 4. 2021


