
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: 14.3

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Provedení změny zřizovací listiny v součinnosti se změnou v rejstříku škol a školských zařízení (změna sídla 
organizace)

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 071/45R/2022

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf Dodatek zřizovací listiny č.j.: 58/2001 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 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
č.j. 58/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Alejní 880/12, 415 01 
Teplice, IČO: 00524646
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhuje provést následující změnu 
zřizovací listiny (dále jen ZL).
O změně zřizovací listiny rozhoduje zastupitelstvo kraje dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona o krajích. V této věci 
schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 Pravidla pro 
tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“) - 
Směrnice S 3/2013. Součástí pravidel je mj. vzor návrhu usnesení zastupitelstva kraje, kterým je zřizovací 
listina měněna. Změna zřizovací listiny je prováděna formou číslovaných dodatků.

Dodatek č. 36 k ZL č.j. 58/2001
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Ředitel školy žádá o změnu sídla organizace z důvodu stěhování do nově vybudovaného areálu na níže 
uvedené adrese. Změna ZL se provádí na základě schválené změny zápisu v rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 1. 9. 2022 (usnesení RÚK č. 026/44R/2022 ze dne 18. 5. 2022). Jedná se o změnu 
sídla Střední školy z Alejní 880/12, 415 01 Teplice na adresu: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice.
Změna ZL se týká článku III. „Název sídla“ (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 8. 6. 2022 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje změnu zřizovací listiny schválit tak, jak 
je uvedeno v návrhu na usnesení.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/ Mgr. Roman Kovář Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Mgr. Roman Kovář (vedoucí odboru)   Mgr. Roman Kovář 13. 6. 
2022

2 Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)   Ing. Jindra Zalabáková 
13.6.2022

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 10. 6. 2022


