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Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

DODATEK Č. 38 

KE  

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 246/2003 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace 

se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 799/7a, Severní terasa, PSČ 400 11,  

IČ: 00829013 
(dále jen organizace) 

 

ze dne 12. března 2003, usnesení č. 110/57/2003 Rady Ústeckého kraje 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/61/03 ze dne 23. dubna 2003 (dodatek č. 1), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 236/71/03 ze dne 17. září 2003 (dodatek č. 2), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/82/2003 ze dne 17. prosince 2003 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 119/84/2004 ze dne 28.1.2004 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2005 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 21) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 22), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 12/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 30), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 18/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 31), 



ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 035/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 33), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 34), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 35), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 032/19Z/2019 ze dne 19.4.2019 (dodatek č. 36), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 031/25Z/2019 ze dne 09.12.2019 (dodatek č. 37), 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 000/00Z/2021 ze dne 21. 06.2021 se výše 

uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků 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,“ 

 

4. Článek XII. odst. 11 písm. a) po změně zní: 

„provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek schválených zřizovatelem a dle vnitřních předpisů ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje 

upravujících pravidla pro zadávání veřejných zakázek.“ 

 

5. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se mění a doplňuje následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

Katastrální území: Podbořany  

Parcela  výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 

371    237   zastavěná plocha a nádvoří   

Součástí je stavba: Podbořany, č.p. 606, obč. vybavenost 

Stavba stojí na pozemku p. č.: 371 

374/3   346   ostatní plocha   manipulační plocha 

374/4                          86                                zastavěná plocha a nádvoří   

Součástí je stavba: bez čp/če, obč. jiná stavba 



Stavba stojí na pozemku p. č.: 374/4 

      

Katastrální území: Rumburk  

Parcela  výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 

2777/8   690   ostatní plocha    zeleň 

 

 

6. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého hmotného a nehmotného movitého majetku 

(„svěřený majetek“)“ zřizovací listiny se odstraňuje výčet všech položek svěřeného majetku, 

vyjma položky IM00946 Dieselagregát. 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 01. 07. 2021 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje 

 


