
         
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 
 
 

DODATEK Č. 24 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 245/2003 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 

se sídlem v Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571 
(dále jen organizace) 

 
 

ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003  Rady Ústeckého kraje 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10.2004(dodatek č. 1) 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005 
 (úplné znění zřizovací listiny) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2) 

 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 
 (úplné znění zřizovací listiny) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 3) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 4) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 5)  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 
 (úplné znění zřizovací listiny) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 6) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 7) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 8) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 

(úplné znění zřizovací listiny) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 9) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 10) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 

(dodatek č. 11) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a 

 č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 12) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 

(dodatek č. 13) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 
(dodatek č. 14) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 
(dodatek č. 15) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 
(dodatek č. 16) 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 

(dodatek č. 17) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 

(dodatek č. 18) 
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ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 
(dodatek č. 19) 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 

(dodatek č. 20) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 

(dodatek č. 21) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 

(dodatek č. 22) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 
(dodatek č. 23) 

 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 se výše 
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a 
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného 
organizaci k hospodaření: 
 

Kulturní předměty – účet 032 

    Číslo DM    Popis 

  

      2/2018         123 ks Herbářové položky – lišejníky, severozápadní Čechy, r. 2017 

     
 

 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 11. 12. 2018 

 
V Ústí nad Labem dne  
 
 

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


