
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

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, 
příspěvková organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změny přílohy č. 1 "Specifikace dlouhodobého majetku - nemovité věci" zřizovací listiny č.j. 213/2002 ze dne 
1. 10. 1991 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 198/17R/2021 

Přílohy: 

19.3-1 Název: bod 19.3 priloha 1.pdf dodatek č. 91 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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. 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. 91 ke zřizovací 
listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Žádáme o převod pozemku pod stavbou cyklostezky – Labská stezka č. 2 – odpočívka k hospodaření 
příspěvkové organizaci Krajská majetková. Níže uvedený pozemek, který je předmětem převodu, byl 
vykoupen ještě před zahájením stavby cyklostezky a zápis změny v katastru nemovitostí byl proveden až na 
základě potvrzení existence stavby.
Jedná se o tuto nemovitost:
pozemek p.č. 816/5, výměra 71 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
zapsaný na listu vlastnictví 1034, katastrální území Křešice u Děčína, katastrální úřad pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Děčín.

Na základě zpracovaného geometrického plánu č. 3767-38/2021 pro rozdělení pozemku p.č. 2777/1 o 
výměře 1451m2 v katastrálním území Rumburk došlo k oddělení níže uvedené části:
p. č. 2777/8 o výměře 690m2, ostatní plocha, zeleň,
zapsaný na listu vlastnictví 3868, katastrální území Rumburk, katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální 
pracoviště Rumburk,
z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková a jeho převodu do hospodaření příspěvkové 
organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.
Jedná se o část v areálu nemocnice (pavilon I), která se nachází vedle Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (budova č. p. 1545 na pozemku parcelní č. 2777/6 a pozemek 
parcelní č. 2777/5), jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Pozemek kopíruje stávající komunikaci v areálu 
nemocnice téměř až k bývalé márnici (pozemek parcelní č. 2771). Zdravotnická záchranná služba potřebuje 
tuto část pro rozvoj výjezdové základny.

Na základě zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení 
ZÚK č. 055/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 a usnesení RÚK č. 097/70R/2019 ze dne 5. 6. 2019, dražební 
vyhlášky a dobrovolné dražby ze dne 26. 1. 2021 se zrušují: st. pozemek .č. 832 o výměře 567m2, jehož 
součástí je stavba č.p. 719 a pozemek ostatní plocha p.č. 677/3 o výměře 1706m2, vše v katastrálním území 
Česká Kamenice.

Vyjádření odboru legislativně - právního: po právní stránce nemá odbor LP připomínky
Vyjádření odboru ZD: odbor ZD doporučuje rozhodnout o převodu práva hospodařit
Vyjádření odboru majetkového: doporučuje rozhodnout o změně zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Krajská majetková.

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 4. 
6. 2021

2 JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)   JUDr. Milan Boháček 7. 6. 
2021

3 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 7. 6. 2021

4 Mgr. Bc. Tomáš Rieger (uvolněný zastupitel)   Mgr. Bc. Tomáš Rieger 
8.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Jana Bezděková 3. 6. 2021


