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ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN 
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

ÚSTECKÉHO KRAJE  
schválených s účinností ode dne 1. 7. 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze 

dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017, č. 

015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, č. 031/25Z/2019  ze dne 9. 12. 2019 a č. 048/2Z/2020 ze 

dne 16. 12. 2020 

 
I. 

 
 

 

Příloha č. 1a) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje se mění takto: 

1.  Článek XII. odst. 10 písm. b) po změně zní: 
„ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší než 
1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 5.000.000,- Kč bez DPH, za 
jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž 
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě doporučení vedoucího 
svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,“ 

 

2. Článek XII. odst. 10 písm. c) po změně zní: 
„ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky vyšší 

než 1.000.000,- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,- Kč bez DPH, za 

jednotlivý případ, po předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž 

byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech (na základě doporučení vedoucího 

svodného odboru), za podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,“ 

3. Článek XII. odst. 10 písm. g) po změně zní: 
„u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 

předchozím souhlasu člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly 

v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní jednání, kterým se 

smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), 

nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího souhlasu toho, kdo vydal 

řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání veřejné zakázky.“ 

 

 
 

II. 
 
Změna pravidel je účinná dnem 27. 4. 2021. 
 

 


