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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

12.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a
památkové péče
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v souvislosti se změnami v majetku
svěřeném k hospodaření příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče.
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
Dne:

8. 6. 2022

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
12.1-1

12.1-2

12.1-3

12.1-4

Název: bod 12.1 priloha 1.pdf

Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č.j.
243/2002, Oblastní muzeum v Děčíně,
příspěvková organizace

U

Název: bod 12.1 priloha 2.pdf

Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č.j.
124/2001, ze dne 5. 9. 2001, Galerie
moderního umění v Roudnici nad
Labem, příspěvková organizace

U

Název: bod 12.1 priloha 3.pdf

Dodatek č. 39 ke zřizovací listině č.j.
202/2001, ze dne 28. 11. 2001,
Regionální muzeum v Teplicích,
příspěvková organizace

U

Název: bod 12.1 priloha 4.pdf

Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č.j.
203/2001, ze dne 28. 11. 2001, Galerie
Benedikta Rejta v Lounech,
příspěvková organizace

U

12.1-5

12.1-6

12.1-7

12.1-8

Název: bod 12.1 priloha 5.pdf

Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č.j.
240/2002, ze dne 4. 12. 2002, Oblastní
muzeum v Lounech, příspěvková
organizace

U

Název: bod 12.1 priloha 6.pdf

Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č.j.
242/2002, ze dne 4. 12. 2002, Oblastní
muzeum v Litoměřicích, příspěvková
organizace

U

Název: bod 12.1 priloha 7.pdf

Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č.j.
244/2003, ze dne 12. 3. 2003, Oblastní
muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace

U

Název: bod 12.1 priloha 8.pdf

Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č.j.
245/2003, ze dne 12. 3. 2003, Oblastní
muzeum v Chomutově, příspěvková
organizace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
změnu zřizovacích listin:
a) č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní
muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, IČO: 00360210, sídlo: Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 00360643, sídlo:
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
c) č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název:
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, IČO: 00083241, sídlo: Zámecké náměstí 517/14,
415 01 Teplice
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
d) č.j. 203/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Galerie
Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360724, sídlo: Pivovarská 34, 440 01 Louny,
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
e) č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní
muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČO: 00360716, sídlo: Pivovarská 28, 440 01 Louny
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
f) č.j. 242/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00360635, sídlo: Dlouhá 173/5,
Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
g) č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní
muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, IČO: 00080730, sídlo: Čsl. armády 1360/35, 434 01
Most,

dodatkem č. 36ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení
h) č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace název: Oblastní
muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, IČO: 00360571, sídlo: Palackého 86, 430 01 Chomutov
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
Důvodová zpráva:
O změně zřizovací listiny příspěvkové organizace rozhoduje zastupitelstvo kraje dle § 35 odst. 2 písm. i)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Ústeckého
kraje schválilo svým usnesením
č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 s účinností od 1. 7. 2013 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích
listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Poslední změna těchto Pravidel byla
schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 25. 4. 2022 usnesením č. 014/14Z/2022. Pravidla jsou
vydána formou Směrnice
S-05/2022 ze dne 1. 5. 2022. Součástí Pravidel je mj. vzor návrhu usnesení zastupitelstva kraje, kterým je
zřizovací listina měněna. Změna zřizovací listiny je prováděna formou číslovaných dodatků.
Ad A) a) Změna v evidenci svěřeného majetku
Předkládá se návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 090/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 rozhodlo o přijetí daru (nabytí)
nemovité věci od města Varnsdorf - pozemku p.p.č. 1582 o výměře 374m², obec Varnsdorf, katastrální území
Varnsdorf do vlastnictví Ústeckého kraje a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace. Evidenci svěřeného majetku je třeba
promítnout ve zřizovací listině příspěvkové organizace. Změna se týká přílohy č. 1 zřizovací listiny, položky se
doplňují (viz příloha č. 1 tohoto usnesení).
Dále dochází ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Děčíně na základě
rozšíření sbírek muzejní povahy o nové přírůstky. Movité věci tvořící sbírky muzejní povahy jsou ve vlastnictví
Ústeckého kraje. Tento majetek musí Ústecký kraj předat do hospodaření příspěvkovým organizacím. K
předání movitých věcí (sbírkových předmětů) do hospodaření příspěvkovým organizacím dochází
rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje, kterým se zřizovací listiny změní dodatkem (viz příloha č. 1
tohoto usnesení).
Ad A) b-h) Změna zřizovacích listin se navrhuje na základě rozšíření sbírek muzejní povahy příspěvkových
organizací díky novým přírůstkům. Movité věci tvořící sbírky muzejní povahy jsou ve vlastnictví Ústeckého
kraje. Tento majetek musí Ústecký kraj předat do hospodaření příspěvkovým organizacím. K předání
movitých věcí (sbírkových předmětů) do hospodaření příspěvkovým organizacím dochází rozhodnutím
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kterým se zřizovací listiny změní dodatkem (viz přílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
tohoto usnesení).
Stanovisko odboru LP: po zapracování navržených úprav po právní stránce bez dalších připomínek.
Stanovisko MAJ: bez připomínek.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Martin Kohl
vedoucí odboru kultury a památkové
péče

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:
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Ing. Martin Kohl (vedoucí odboru)
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JUDr. Simona Hejnová (vedoucí odboru)

JUDr. Milan Boháček 16. 6.
2022

3

Mgr.Ing. Jindřich Šimák (vedoucí odboru)

Bc. Tereza Postlová 16. 6.
2022

4

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Ing. Martin Kohl 14. 6. 2022

Mgr. Jiří Řehák 16.6.2022

Podpis zpracovatele:

Veronika Ficencová 14. 6. 2022

