
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: 19.3

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Transformace Krajské majetkové – středisko Lužická nemocnice Rumburk: bezúplatný převod 
movitého majetku do vlastnictví Krajské majetkové, příspěvkové organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
1. změny Zřizovací listiny č. j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, 
příspěvková organizace, 2. bezúplatný převod movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví 
Krajské majetkové, příspěvkové organizace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Komise Komise investiční a majetková

Dne: 11. 3. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 082/4Kom_IaM/2021

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 3. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 119/11R/2021

Přílohy: 

19.3-1 Název: bod 19.3 priloha 1.pdf dodatek č. 89 předání MM k 
hospodaření U

19.3-2 Název: bod 19.3 priloha 2.pdf dodatek č. 90 vyřazení MM z 
hospodaření U

19.3-3 Název: bod 19.3 priloha 3.pdf soupis movitého majetku - 
bezúplatný převod U

19.3-4 Název: bod 19.3 priloha 4 black.pdf dodatek č. 84 - pro informaci U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

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



předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace, sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – 
Střekov, IČ: 00829048
dodatkem č. 89 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s účinností od 1. 1. 2021.

2. dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace, sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – 
Střekov, IČ: 00829048
dodatkem č. 90 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s účinností od 1. 5. 2021.

B) si vyhrazuje

dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných v příloze č. 3 tohoto usnesení.

C) rozhoduje

o vyřazení movitého majetku dle přílohy č. 3 tohoto usnesení z vlastnictví Ústeckého kraje a jeho vyjmutí z 
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace a o bezúplatném 
převodu movitého majetku dle přílohy č. 3 tohoto usnesení do vlastnictví příspěvkové organizace Krajská 
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 
00829048.

Důvodová zpráva:
Dne 22. 6. 2020 byly uzavřeny kupní smlouvy mezi Ústeckým krajem a JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou 
Matyášovou, insolvenční správkyní dlužníka Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. na převod nemovitých a 
movitých věcí Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. v konkursu do vlastnictví Ústeckého kraje.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 20. 4. 2020 usnesením č. 016/29Z/2020/E o zajištění 
poskytování nemocničních zdravotních služeb namísto Lužické nemocnice prostřednictvím střediska Krajské 
majetkové, příspěvkové organizace pod názvem Krajská majetková – středisko Lužická nemocnice Rumburk.
Dodatkem č. 84 ke zřizovací listině byl nabytý majetek předán k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové 
organizaci.

Dodatkem č. 89 se předává do hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace movitý majetek 
zjištěný na základě inventurního nálezu ze dne 31. 12. 2020, a to s účinností od 1. 1. 2021.

Dodatkem č. 90 se veškerý svěřený movitý majetek vyjímá z hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové 
organizace a bezúplatným převodem se zařadí do vlastnictví Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 15. 2. 2021 záměr změny zabezpečení poskytování zdravotních 
služeb z Krajské majetkové – střediska Lužická nemocnice Rumburk na akciovou společnost Krajská 
zdravotní, a. s. a navrhované usnesení je jedním z kroků, které je třeba zabezpečit v rámci transformace 
Krajské majetkové – středisko Lužická nemocnice Rumburk, v tomto konkrétním případě pro zajištění 
převodu části obchodního závodu, jehož součástí mj. bude i soubor bezúplatně převáděných movitých věcí.

Vyjádření odboru majetkového: doporučuje rozhodnout o změně zřizovací listiny dodatkem 89 a 90 a o 
bezúplatném převodu věcí movitých.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Mgr. Ing. Jindřich Šimák
vedoucí odboru majetkového Mgr. Bc. Tomáš Rieger (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)   Ing., Mgr. Jindřich Šimák 29. 
3. 2021

2 Mgr. Bc. Tomáš Rieger (uvolněný zastupitel)   Mgr. Bc. Tomáš Rieger 29. 
3. 2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Tereza Postlová 29. 3. 2021


