
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: 14.8

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Změna zřizovací listiny a změny účetních hodnot nemovitého majetku 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Aktualizace účetní hodnoty nemovitého majetku příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví a doplnění 
nemovitého majetku do přílohy ke zřizovací listině u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace (dále také ZZSÚK).

Změna zřizovací listiny v důsledku změny Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti práv, povinností a kompetencí k nákupu věcí, služeb a 
stavebních prací organizací.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 064/17/R/2021

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 011/4Vyb_ZDR/2021

Přílohy: 

14.8-1 Název: bod 14.8 priloha 1.pdf Odůvodnění předloženého materiálu U

14.8-2 Název: bod 14.8 priloha 2.pdf

Aktualizace účetní hodnoty 
nemovitého majetku příspěvkových 
organizací oblasti zdravotnictví – 
přehled

U

14.8-3 Název: bod 14.8 priloha 3.pdf Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině č. 
246/2003 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje



A) bere na vědomí

předloženou informaci o změně účetní hodnoty nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 
oblasti zdravotnictví k hospodaření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) schvaluje

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

č. j. 246/2003, ze dne 12. 03. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní terasa, PSČ 400 11
IČ: 00829013

dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
Předložený materiál řeší změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje a úpravy účetních hodnot nemovitého majetku na základě dokončeného technického 
zhodnocení.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č. 1.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 7. 6. 2021
2 Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)   Ing. Radim Laibl 8. 6. 2021

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 4. 6. 2021


