
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: 16.1

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje v souvislosti s provedenou aktualizací „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek pro 
příspěvkové organizace z oblasti dopravy, zdravotnictví a majetku – Dopravní společnost Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Krajská majetková, příspěvková organizace, 
středisko Lužická nemocnice Rumburk

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

16.1-1 Název: bod 16.1 priloha 1.pdf
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
Dopravní společnosti Ústeckého 
kraje, p.o.

U

16.1-2 Název: bod 16.1 priloha 2.pdf
Dodatek č. 73 ke zřizovací listině 
Správy a údržby silnic Ústeckého 
kraje, p.o.

U

16.1-3 Název: bod 16.1 priloha 3.pdf

Změna Pravidel pro tvorbu a 
provádění zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje

U

16.1-4 Název: bod 16.1 priloha 4.pdf

Úplné znění Pravidel pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje

U



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1. změnu Pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje 
schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění 
pozdějších změn, dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,

2. dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,

a) změnu zřizovací listiny:
č.j.: 2750/DS/2017 příspěvkové organizace:
název: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
IČ: 06231292
dodatkem č. 1 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s účinností od 27. 4. 2021;

b) změnu zřizovací listiny:
č.j.: 130/2001 příspěvkové organizace:
název: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, Dubí, 417 03
IČ: 00080837
dodatkem č. 73 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s účinností od 27. 4. 2021.

Důvodová zpráva:
Tvorba a struktura zřizovacích listin je u příspěvkových organizací Ústeckého kraje jednotná s přihlédnutím k 
jejich zvláštním specifikům. Jedná se o 4 skupiny příspěvkových organizací, kterým odpovídají 4 vzory, které 
jsou pro každou skupinu společné. Jedná se o tyto skupiny:
a) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
b) Příspěvkové organizace, které jsou Základními uměleckými školami
c) Příspěvkové organizace, které jsou muzeem nebo galerií ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
d) Ostatní příspěvkové organizace

Od vzorů se odchylují Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, SPZ Triangle, 
příspěvková organizace a Krajská majetková, příspěvková organizace.

Změny zřizovacích listin spočívají v upravení textace s odkazem na aktuální platná „Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek pro příspěvkové organizace z oblasti dopravy, zdravotnictví a majetku – Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace a Krajská majetková, 
příspěvková organizace, středisko Lužická nemocnice Rumburk“ a v úpravě schvalovacích procesů.

Posouzeno odborem LP, navržené úpravy byly zapracovány do textů návrhů dodatků.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství JUDr. Marek Hrabáč

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Marek Hrabáč   JUDr. Marek Hrabáč 
13.4.2021



Podpis zpracovatele:  Ing. Jindřich Franěk 13. 4. 2021


