
 
 
 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Změna zřizovací listiny a změny účetních hodnot nemovitého majetku  

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Ad. A1) 

Odbor zdravotnictví předkládá přehled změn účetních hodnot nemovitého majetku svěřeného 

příspěvkovým organizacím oblasti zdravotnictví k hospodaření. 

 

Vzhledem k tomu, že k úpravám účetních hodnot nedochází na základě projevu vůle Zastupitelstva 

Ústeckého kraje, ale na základě již dokončeného technického zhodnocení, je při úpravě obsahu 

zřizovacích listin postupováno podle článku II odst. 2 Pravidel. Pravidla zde stanoví, že pokud se 

jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí příslušného orgánu 

(soudu, správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle zřizovatele, 

nebo provedeného technického zhodnocení majetku svěřeného organizaci k hospodaření, nemusí 

být taková změna prováděna formou dodatku zřizovací listiny. V takovém případě postačí, pokud 

změnu obecně projedná zastupitelstvo kraje. Předmětnou změnu zapracuje svodný odbor zpravidla 

do nejbližšího vydání úplného znění zřizovací listiny. 

 

Ad. A2) 

Odbor zdravotnictví předkládá změnu zřizovací listiny („dále jen ZL“) příspěvkové organizace 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále jen „ZZSÚK“) dodatkem č. 38.  

 

Předmětem dodatku č. 38 je: 

 

1) a) zařazení nemovitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci na základě 

předávacího protokolu k převodu dokončené stavby ze dne 12. 05.2020 – „Výstavba myčky 

výjezdové základny v Podbořanech“ – doplněním do přílohy č. 1 ke ZL,  

b) zařazení nemovitého majetku p. č. 2777/8 , k. ú. Rumburk – doplněním do přílohy č. 1 ke 

ZL, 

2) reaguje na změny Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje, které byly schváleny dne 16. 12.2020 Zastupitelstvem 

Ústeckého kraje usnesením č. 048/2Z/2020 a dne 26. 04.2021 usnesením č. 044/6Z/2021,  

3) bezúplatný převod movitého majetku pořízeného v rámci projektů IOP příspěvkové 

organizaci na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 041/12R/2021 ze dne 07. 04.2021 – 

výmaz vybraného svěřeného movitého majetku z přílohy č. 2 ke ZL.  

1.– zařazení nemovitého majetku 

a) Ústecký kraj v květnu r. 2020 předal příspěvkové organizaci ZZSÚK dokončenou stavbu na 

objektu VZ v Podbořanech – výstavbu myčky. Po následných administrativních záležitostech mohl 

být podán na katastr nemovitostí návrh na zápis a následně je možné nemovitý majetek doplnit do 

ZL ZZSÚK. 

b) Pozemek p. č. 2777/8 v k. ú. Rumburk oddělený od pozemku p. č. 2777/1, kdy vlastníkem je 

Ústecký kraj a hospodaří s majetkem Krajská majetková, p. o. – Lužická nemocnice Rumburk, bude 

sloužit pro realizaci v současnosti projektovaného investičního záměru ZZS ÚK, p.o. - přístavba ke 

stávajícímu objektu výjezdové základny ZZS ÚK, p.o. v Rumburku, včetně parkovacích ploch a 

zastřešených stání sanitních vozidel. 

Pozemek p.č. 2777/8 byl oddělen jednak vzhledem pro připravované hospodaření s majetkem kraje 

Zdravotnickou záchrannou službou p.o. a dále vzhledem k připravované transformaci Lužické 

nemocnice do Krajské zdravotní a.s. a tím změně vlastníka pozemku 2777/1.  



 2 

 

2. – změny Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 048/2Z/2020 dne 16. 12.2020 a dále usnesením 

044/6Z/2021 ze dne 26. 04.2021 schválilo změnu Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích 

listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Změny spočívaly v upravení textace ve vzoru 

zřizovací listiny - Přílohy č. 1a), která je určena pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, 

příspěvkovou organizaci a Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou 

organizaci. Předmětné změny jsou zaznamenány v dodatku č. 38 pod body 1) – 4). Odboru 

zdravotnictví bylo Radou Ústeckého kraje dne 7. 4.2021 uloženo, při první následující změně 

zřizovací listiny příspěvkové organizace ZZS ÚK změnit Čl. XII. odst. 10. 

 

3. – bezúplatný převod movitého majetku 

V roce 2015, resp. 2016 byla ukončena finanční etapa realizace dvou projektů IOP (IOP 11 – 

Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, a IOP 23 – 

Zlepšení technologického vybavení za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS). Movitý 

majetek pořízený v rámci těchto dvou projektů byl svěřen do správy příspěvkové organizaci 

ZZSÚK. V rámci realizace obou projektů bylo nezbytné zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let 

dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 3.4. Veškeré dodávky, které byly v rámci 

výzvy 11 a 23 realizovány, byly proto zabezpečeny servisními službami, které počínali běžet dnem 

předáním a převzetím díla, obvykle po dobu 5 let. (tj. v roce 2020 dojížděli servisní služby 

v závislosti na termínu předání a převzetí díla v roce 2015). Majetek byl smlouvou o bezúplatném 

převodu movitého majetku převeden na příspěvkovou organizaci a ta dále zajistí péči o tento 

majetek v souladu se ZL.  
 

Vyjádření odboru ekonomického: 

Po ekonomické stránce bez připomínek. 

 


