
Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.40 

KE   
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 81/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,  
příspěvková organizace 

se sídlem: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most, IČO: 49872427 
(dále jen organizace) 

 
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 6), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104/2004 ze dne 22.9.2004 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006, 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/72R/2007 ze dne 17.1.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 16), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 18),  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 33), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 36), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 37), 
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úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 39) 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
 
 
Katastrální území: Most II  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
5158/3 8942 zastavěná plocha a nádvoří 
5158/4 700 ostatní plocha jiná plocha 
5160/1  9810 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 
5160/2 1020 ostatní plocha jiná plocha 
5160/3 2000 ostatní plocha jiná plocha 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.36 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 86/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace 

se sídlem: Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov, IČO: 00555584 
 (dále jen organizace) 

 
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001 
a ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/26/2002 ze dne 6.2.2002, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104/2004 ze dne 22.9.2004 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 13), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/127R/2008 ze dne 15.9.2008 (dodatek č. 17), 

úplné znění ze dne 5.1.2009, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 26), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/17Z/2014 ze dne 25.6.2014 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 33), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 35) 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
 
Katastrální území: Hamr u Litvínova  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití   
1025/47 3 ostatní plocha zeleň 
1025/48 33 ostatní plocha zeleň 
1025/49 24 ostatní plocha ostatní komunikace 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.40 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 101/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,  

příspěvková organizace 
se sídlem: Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 47792931 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/74/2003 ze dne 15.10.2003 (dodatek č. 6), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/122R/2008 ze dne 6.8.2008 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/129R/2008 ze dne 13.10.2008 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 22), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/52R/2010 ze dne 4.8.2010 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 26), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 28), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 31), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 



 

 

 

 

 
 
 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38), 
úplné znění ze dne 4.1.2018, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 39) 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
 
Katastrální území: Klášterec nad Ohří  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití   
1068/2 678 zastavěná plocha a nádvoří  
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.42 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

 Č.J. 108/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,  

příspěvková organizace 
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003  ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004  ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005  ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005  ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 17), 

úplné znění ze dne 5.1.2009, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), ve znění 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21), 
úplné znění ze dne 21.1.2010, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36), 

 
 



 

 

 

 

 
úplné znění ze dne 21.4.2015, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 38), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 39), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41) 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

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

zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
Katastrální území: Kadaň  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
1421 684 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  Kadaň, č.p. 722, obč. vyb. 
Stavba stojí na pozemku p.č. 1421 
1422/1 1174  ostatní plocha zeleň  
2258/2 2713 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha 
2258/3 4486 ostatní plocha zeleň 
2258/19 1065 ostatní plocha zeleň 
 
 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   
oplocené plochy  na p.č. 1422  katastrální území Kadaň 
topný kanál s přívodním  
potrubím o délce 190 bm na p.č. 4893/1  katastrální území Chomutov I. 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.29 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 134/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 

se sídlem: Komenského 1130/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 47274603 
(dále jen organizace) 

 
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 6), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 10), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/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), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 17), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 19), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 21), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 26), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 28) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 po změně zní:  
 

4.  Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: 
a) Hostinská činnost. 

 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.38 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 137/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČO: 47274689 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 77/41/2002 ze dne 25.9.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 5), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60R/2006 ze dne 25.10.2006 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 15), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 20), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 37) 

 

 



 

 

 

 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
Katastrální území: Podmokly  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
1825/2 292 ostatní plocha manipulační plocha 
1825/3 410 ostatní plocha manipulační plocha 
(odděleny z pozemku p.č. 1825 o výměře 10530 m2 dle geometrického plánu č. 3977-7050/2017 
ze dne 25. 9. 2017) 
 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   
energetické zařízení v trafostanici  na p.č. 1823  katastrální území Podmokly 
 
 

2. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací 
listiny se upravují následující položky majetku svěřeného organizaci k 
hospodaření (změna výměr) na: 

 
Katastrální území: Srbská Kamenice  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
1049 300 trvalý travní porost 
1050 169 trvalý travní porost 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.40 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 142/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace  

se sídlem: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČO: 47274719 
 (dále jen organizace) 

 
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/26/2002 ze dne 6. 2. 2002, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/78/2003 ze dne 12.11.2003 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.40/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 14), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 17), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/129R/2008 ze dne 13.10.2008 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 21), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 26), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 31), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 32), 
úplné znění ze dne 7.1.2014, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
úplné znění ze dne 25.1.2016, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 36), 
 
 
 



 

 

 

 

 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 37), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 39) 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
Katastrální území: Šluknov  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
1316/1 965 zahrada 
1317 577 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  Šluknov, č.p. 720, ubyt. zař. 
Stavba stojí na pozemku p.č. 1317 
 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   

kanalizace na p.č. 1316/1  katastrální území Šluknov 

septik na p.č. 1316/1  katastrální území Šluknov 

zpevněná plocha na p.č. 1316/1  katastrální území Šluknov 

plot na p.č. 1316/1  katastrální území Šluknov 

 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.46 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 145/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, 

Děčín - Libverda, příspěvková organizace 
se sídlem: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, IČO: 47274654 

 (dále jen organizace) 
 

ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 5), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 18), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 20), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/122R/2008 ze dne 6.8.2008 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 28), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/90R/2011  ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 36), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 37), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 38), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 39), 



 

 

 

 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 40), 
úplné znění ze dne 7.1.2014, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 41), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 42), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 43), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 44), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45) 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
Katastrální území: Březiny u Děčína  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
479/3 36 ostatní plocha neplodná půda 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.32 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 158/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,  

příspěvková organizace 
se sídlem: Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 63155931 

 (dále jen organizace) 
 

ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006, 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/122R/2008 ze dne 6.8.2008 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 5.1.2009, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 19), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (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. 38/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 22), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 24), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 25), 
úplné znění ze dne 7.1.2014, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 28), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 050/13Z/2017 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 30), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
 
Katastrální území: Česká Kamenice  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
St. 189 43 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba:  bez čp/če, jiná stavba 
Stavba stojí na pozemku p.č. St. 189 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.45 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 178/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,  

příspěvková organizace 
se sídlem: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46773762 

 (dále jen organizace) 
 

ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 5), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 6/74/2003 ze dne 15.10.2003 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 14), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 17), 
úplné znění ze dne 7.1.2008,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 21), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/68R/2011 ze dne 5.1.2011 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 28), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 33), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 36), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 37), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), 

 



 

 

 

 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/24Z/2015 ze dne 7.9.2015 (dodatek č. 40), 

úplné znění ze dne 25.1.2016, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 41), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 43), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 44) 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10 prosince 2018 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
1. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
Katastrální území: Roudnice nad Labem  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
3647/9 457 ovocný sad 
3647/16 642 ovocný sad 
(odděleny z pozemku p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze 
dne 28. 2. 2017) 
 
 

2. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací 
listiny se upravují následující položky majetku svěřeného organizaci 
k hospodaření:  

 
Katastrální území: Roudnice nad Labem  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
3647/1 467 ovocný sad 
3647/6 415 ovocný sad 
3647/7 399 ovocný sad 
3647/8 498 ovocný sad 
3647/10 469 ovocný sad 
3647/11 418 ovocný sad 
3647/12 484 ovocný sad 
3647/13 369 ovocný sad 
3647/14 512 ovocný sad 
3647/15 760 ovocný sad 
3647/17 450 ovocný sad 
3647/18 476 ovocný sad 
3647/19 460 ovocný sad 
3647/20 431 ovocný sad 
3647/21 628 ovocný sad 
3647/22 97 ovocný sad 
(odděleny z pozemku p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017 ze 
dne 28. 2. 2017) 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. prosince 2018. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 10. prosince 2018. 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 


