
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: 18.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury

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 a změnami v zápisu 
v katastru nemovitostí u příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

18.2-1 Název: bod 18.2 priloha 1.pdf Protokoly o změnách v katastru 
nemovitostí U

18.2-2 Název: bod 18.2 priloha 2.pdf

Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č. j. 
122/2001 příspěvkové organizace 
Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, příspěvková 
organizace

U

18.2-3 Název: bod 18.2 priloha 3.pdf

Dodatek č. 30 ke zřizovací listině č. j. 
124/2001 příspěvkové organizace 
Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem, příspěvková organizace

U

18.2-4 Název: bod 18.2 priloha 4.pdf

Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 
202/2001 příspěvkové organizace 
Regionální muzeum v Teplicích, 
příspěvková organizace

U



18.2-5 Název: bod 18.2 priloha 5.pdf

Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 
240/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Lounech, 
příspěvková organizace

U

18.2-6 Název: bod 18.2 priloha 6.pdf

Dodatek č. 25 ke zřizovací listině č. j. 
242/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Litoměřicích, 
příspěvková organizace

U

18.2-7 Název: bod 18.2 priloha 7.pdf

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 
243/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Děčíně, 
příspěvková organizace

U

18.2-8 Název: bod 18.2 priloha 8.pdf

Dodatek č. 27 ke zřizovací listině č. j. 
244/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Mostě, 
příspěvková organizace

U

18.2-9 Název: bod 18.2 priloha 9.pdf

Dodatek č. 24 ke zřizovací listině č. j. 
245/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Chomutově, 
příspěvková organizace

U

18.2-10 Název: bod 18.2 priloha 10.pdf

Dodatek č. 26 ke zřizovací listině č. j. 
123/2001 příspěvkové organizace 
Galerie výtvarného umění v Mostě, 
příspěvková organizace

U

18.2-11 Název: bod 18.2 priloha 11.pdf

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 
244/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Mostě, 
příspěvková organizace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předloženou informaci o změnách údajů ve zřizovací listině č.j. 202/2001 příspěvkové organizace 
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

B) schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovacích listin:

1. č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Michalská 29/7, Litoměřice – Město, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2. 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
sídlo: Roudnice nad Labem, Očkova 5, PSČ: 413 01, IČ: 00360643



dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

3. č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 517/14, PSČ: 415 01, IČ: 00083241
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

4. č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

5. č.j. 242/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Dlouhá 173/5, Litoměřice - Město, PSČ: 412 01, IČ: 00360635
dodatkem č. 25 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

6. č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

7. č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení

8. č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 24 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení

9. č.j. 123/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Kostelní 289, Starý Most, PSČ: 434 01, IČ: 00361160
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 10 tohoto usnesení

10. č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 11 tohoto usnesení

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovacím listinám 
schválených dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 31. 1. 2019



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013 schválilo usnesením č. 21/7Z/2013 Pravidla pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje potřebnou aktualizaci zřizovacích 
listin pro příspěvkové organizace v jeho působnosti.
Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je ke schvalování změn zřizovacích listin příslušné Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

K návrhu usnesení dle bodu A)
Bodem A) je navrhováno, v souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích 
listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o změnách údajů ve zřizovací 
listině č.j. 202/2001 příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace 
(rozdělení pozemku, změna výměr a změna druhu pozemku) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

K návrhu usnesení dle bodu B) 1 - 8
Změna ZL se navrhuje na základě rozšíření sbírek muzejní povahy příspěvkových organizací. 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 ZL změní 
dodatkem.

K návrhu usnesení dle bodu B) 9
Odbor kultury a památkové péče žádá o převod níže uvedeného majetku:
pozemek st. p.č. 1414, o výměře 514 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Žatec, č.p. 1232, jiná stavba,
stavba stojí na pozemku p.č.: st. 1414,
vše v katastrálním území Žatec, zapsaný na LV č. 11704 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Žatec. Právo hospodaření má v současné době příspěvková organizace Galerie výtvarného umění 
v Mostě.
Ústeckým krajem byl realizován nákup objektu č.p. 1232 v ulici Smetanovo náměstí v Žatci, kupní smlouvou 
číslo 16/SML4359 uzavřenou dne 14.10.2016 od města Žatec. Důvodem koupě byla nutnost zajistit prostory 
pro umístění umělecké sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“. Majetek byl svěřen k 
hospodaření dne 16. 11. 2016 příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Mostě, dodatkem č. 24. 
Jelikož se Ústeckému kraji nepodařilo získat předmětnou sbírku do vlastnictví, stal se objekt č.p. 1232 na 
st.p.č. 1414 v k.ú Žatec nepotřebným a z tohoto důvodu žádá odbor KP o převod na příspěvkovou organizaci 
Ústeckého kraje Krajskou majetkovou do doby prodeje.

K návrhu usnesení dle bodu B) 10
Změna ZL se navrhuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 
2018:
Usnesení č. 044/15Z/2018
15.5 Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury Zastupitelstvo Ústeckého kraje po 
projednání
A) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 
27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, o sloučení příspěvkové organizace Ústeckého kraje
název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Kostelní 289, PSČ: 434 01
IČ: 00361160
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01
IČ: 00080730
a to dnem 1. ledna 2019.
Majetek, práva a závazky Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace,
přecházejí na přejímací Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci. Název
příspěvkové organizace po sloučení je: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace.
Sbírka Galerie výtvarného umění v Mostě zapsaná v Centrální evidenci sbírek pod evidenčním číslem 
GMO/001-06-18/003001 dodatkem č. 28 ke ZL č. 244/2003 ze dne 12. 3. 2003 přechází na přejímající 



Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci (Nový název po sloučení: Oblastní muzeum a galerie v 
Mostě, příspěvková organizace).

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 19. 11. 
2018

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 19.11.2018

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 19. 11. 2018


