
Důvodová zpráva 

 

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. Poslední změna těchto 

pravidel byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 2. 2017 usnesením 

17/3Z/2017. Součástí pravidel je mj. vzor návrhu usnesení zastupitelstva kraje, kterým je 

zřizovací listina měněna. Změna zřizovací listiny je prováděna formou číslovaných dodatků. 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhuje provést 

následující změny zřizovacích listin (dále jen ZL).  

 

Dodatek č. 40 k ZL č.j. 81/2001  

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

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace  

Změna se navrhuje na základě protokolů o předání a svěření nemovitého majetku k 

hospodaření (zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje 

usn.č. 090/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 a kupní smlouvou č. 17/SML2910 ze dne 7. 2. 2018 a 

usn.č. 073/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 a kupní smlouvou č. 18/SML0997. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, doplňují se následující položky:  

„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“ 

 

 

Dodatek č. 36 k ZL č.j. 86/2001  

Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolu o předání a svěření nemovitého majetku k 

hospodaření (zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje 

usn.č. 094/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 a darovací smlouvou č. 17/SML3731 ze dne 27. 11. 

2017. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, doplňují se následující položky:  

„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“ 

 

 

Dodatek č. 40 k ZL č.j. 101/2001  

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

příspěvková organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolu o předání a svěření nemovitého majetku k 

hospodaření (zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje 

usn.č. 085/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 a směnnou smlouvou č. 17/SML3125 ze dne 6. 10. 

2017. 

 

bod 16.1  příloha 2



Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, doplňuje se následující položka:  

„Katastrální území: Klášterec nad Ohří  

Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití   

1068/2                   678                 zastavěná plocha a nádvoří“ 

 

 

Dodatek č. 42 k ZL č.j. 108/2001  

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková 

organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolů o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření 

(zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 

096/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a směnnou smlouvou č. 18/SML1495 ze dne 17. 4. 2018; 

usn.č. 069/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 a směnnou smlouvou č. 17/SML3415 ze dne 29. 11. 

2017; usn.č. 049/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 a darovací smlouvou č. 18/SML0411; usn.č. 

075/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 a darovací smlouvou č. 18/SML4152 ze dne 3. 8. 2018. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, zrušují se následující položky:  

„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.“ 

 

 

Dodatek č. 29 k ZL č.j. 134/2001  

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 

Ředitelka organizace požádala o zapsání doplňkové činnosti organizace do ZL s účinností od 

1. 1. 2019, název živnostenského oprávnění: „Hostinská činnost“. 

Škola od 1. 1. 2019 přebírá provoz školní jídelny od dosavadního provozovatele (Střední 

zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk) a ráda by zachovala stávající stav, kdy 

jídelna vaří i pro cizí strávníky. 

Navrhuje se v článku VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, v odst. 4. zapsat výše 

jmenovanou doplňkovou činnost. 

Změna ZL se týká článku VIII. odst. 4 a nově bude znít: 

„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti: 

a) Hostinská činnost.“ 

 

 

Dodatek č. 38 k ZL č.j. 137/2001  

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

příspěvková organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolů o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření 

(zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje usn.č. 084/25R/2017 

ze dne 2. 10. 2017 a kupní smlouvou č. 17/SML3455 ze dne 23. 11. 2017; rozhodnutím 



Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 074/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a kupní smlouvou č. 

18/SML1615 ze dne 30. 5. 2018;  usn.č. 075/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a kupní smlouvou 

č. 18/SML1616 ze dne 11. 6. 2018. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, zrušují se následující položky:  

„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“ 

a dále se upravuje výměra pozemků dle protokolu o změně výměr pozemků č. řízení Z-

1114/2018-502  na:  

„Katastrální území: Srbská Kamenice  

Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  

1049 300 trvalý travní porost 

1050 169 trvalý travní porost“ 

 

 

Dodatek č. 40 k ZL č.j. 142/2001  

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

Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření 

(zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 

32/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 a kupní smlouvou č. 16/SML4297 ze dne 27. 11. 2017. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, zrušují se následující položky:  

„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“ 

 

 

Dodatek č. 46 k ZL č.j. 145/2001  

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - 

Libverda, příspěvková organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření 

(zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 

066/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 a darovací smlouvou č. 18/SML3003 ze dne 29. 6. 2018. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, zrušuje se následující položka: 

„Katastrální území: Březiny u Děčína  

Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  

479/3 36 ostatní plocha neplodná půda“  

 



Dodatek č. 32 k ZL č.j. 158/2001  

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

příspěvková organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolu o předání nemovitého majetku k hospodaření 

(zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 

085/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a darovací smlouvou č. 18/SML0022 ze dne 11. 4. 2018. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, doplňují se následující položky:  

„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“ 

 

 

Dodatek č. 45 k ZL č.j. 178/2001  

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

příspěvková organizace 

Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření 

(zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 

053/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 a kupní smlouvou č. 18/SML2759 ze dne 21. 5. 2018. 

Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, zrušují se následující položky: 

„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)“ 

a dále se doplňují pozemky vzniklé oddělením z původního pozemku na:  

„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)“ 

 
Rada Ústeckého kraje: 

po projednání dne 21. 11. 2018 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje změny zřizovacích 

listin schválit tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení. 


