
Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.39 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 56/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,  

Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace 
se sídlem: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČO: 00555878 

 (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. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (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. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 10), 
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. 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. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 15), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
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. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (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. 38/77R/2011 ze dne 18.5.2011 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (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), 

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. 25/13Z/2013 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31), 
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. 33/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (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. 34/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 

bod 16.3  příloha 1



 

 

 

 

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

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 37), 
úplné znění ze dne 4.1.2018, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 38), 
úplné znění ze dne 11.1.2019 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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: Teplice  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
1/1 1408 zastavěná plocha a nádvoří  
2  1136 zastavěná plocha a nádvoří  
4529/5 22 ostatní plocha     ostatní komunikace  
 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   
venkovní schodiště na p.č. 1/1, katastrální území Teplice 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 
 
 

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. 75/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace 
se sídlem: Masarykova třída 1278/70, 415 01 Teplice, IČO: 46071253 

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

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 11), 
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. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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: Teplice  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
1155 1053 zastavěná plocha a nádvoří  
1156 307 zahrada  
1157 516 ostatní plocha     sportoviště a rekreační plocha 
 
 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   
oplocení včetně příslušenství na p.č. 1155, 1156, 1157, katastrální území Teplice 
(plot, podezdívka, vrata) 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 
 
 

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.43 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 107/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie  
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 
se sídlem: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, IČO: 41324641 

 (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. 56/28/2002 ze dne 13. 3. 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. 150/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 169/103/2004 ze dne 1.9.2004 (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. 62/13R/2005 ze dne 15.6.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17. 10.2005 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7. 12.2005 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006, 
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. 34/85R/2007 ze dne 13.6.2007 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 18), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 23), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/83R/2011 ze dne 24.8.2011 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 34), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
 



 

 

 

 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 37), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 38), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (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), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 41), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 42), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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: Chomutov I  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
4082/6 1918 ostatní plocha manipulační plocha 
4082/7 146 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  bez čp/če, prům. obj. 
Stavba stojí na pozemku p.č. 4082/7 
4082/17 22 ostatní plocha manipulační plocha 
4086/1 1176 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  bez čp/če, prům. obj. 
Stavba stojí na pozemku p.č. 4086/1 
 
 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí  
plynovod (stavba na cizím pozemku) 
 
 
2. V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se 

zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022 

buňka mobilní 2 ks 
Unimobuňka 11 Ks 
vzduchotechnika 
kotel Protherm 2 ks (kotelna truhlárna) 
 
 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 

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.30 

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. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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 doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
 
Katastrální území: Rumburk  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
2898 645 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  Rumburk 1, č.p. 1084, rod. dům 
Stavba stojí na pozemku p.č. 2898 
2899 348 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  Rumburk 1, č.p. 1135, rod. dům 
Stavba stojí na pozemku p.č. 2899 
 
 
2. V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se 

doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 

D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022 

 Číslo DM  Popis 
 202198   Chlad. pult nerez obj. 420 l 
 202199   Elektrická fritéza jednodílná 
 202200   Mlýnek na maso stolní nerez 
 202201   Hnětací stroj na těsto nerez 
 202202   Univerzální kuchyňský stroj 
 
E) Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028 

 Číslo DM  Popis 
 202130 - 133  Čajník nerez objem 25 l (4 ks) 
 202181   Chlad.skříň  obj.450 l ner. zámek 
 202172   Chlad.skříň  obj.140 l bílá 
 202185 - 190  Chlad.skříň  obj.650 l celonerez. (6 ks) 
 202182   Krouhač zel. stolní, nerez 
 202142   Manipul. vozík nerez plošinový 
 202143   Manipul. vozík nerez plošinový 
 202137 - 138  Maso-deska, stolní (2 ks) 
 202191 - 192  Mraz. skříň 650 l celonerez. (2 ks) 
 202174   Nářez. stroj  prům. nože 300 mm 
 202165   Ploš. váha digitální 300 kg 
 202134   Podlahový rošt na brambory 
 202183 - 184  Poj. zás. na sklen. nerez (2 ks) 
 202179 - 180  Poj. zás. na talíře nerez (2 ks) 
 202170   Poj. zás. ner. na plata a příbory 
 202147   Regál nerez s 5 policemi (1000x400x1800) 
 202148 - 158  Regál nerez s 5 policemi (1000x500x1800) (11 ks) 
 202161   Regál nerez s 5 policemi (1200x500x1800) 
 202164   Regál nerez s 5 policemi (1400x550x1800) 
 202169   Regál nerez s 5 policemi (1800x500x1800) 
 202144   Stůl ner. se spod. pol b zad. lem (400x900x900) 
 202175    Stůl ner. sp. pol, 3 zás  vpr. (1400x700x900) 
 
 



 

 

 

 

  202171    Stůl ner, zad. lem, sp. police (2300x700x900) 
 202167    Stůl nerez bez z.lemu, police (2000x600x900) 
 202176   Stůl nerez pod. poz. 42 (1200x1000x900) 
 202145    Stůl nerez se spodní policí (600x700x900) 
 202168    Stůl nerez spod. police, lem (1900x700x900)  
 202166    Stůl nerez, zadní lem, police (1800x700x900) 
 202146      Stůl nerez, zadní lem, 600mm (1400x700x600) 
 202160    Stůl nerez, zadní lem, 600mm (2100x700x600) 
 202163    Stůl ner. bez lemu, sp. police (1800x600x900) 
 202178    Stůl ner., zadní lem, sp. police (1900x700x900) 
 202177     Stůl ner., zadní lem. sp. police (1800x700x900) 
 202173    Stůl ner.,zad. lem 3 zás. vlev (1200x700x900) 
 202162    Stůl ne. 1 spod. police, z. lem (1400x700x900) 
 202196 – 202197 Univ. kuch. stroj obj. 10 l stol. (450x500x590) (2 ks) 
 202135 – 202136  Uzav. odp. nád. nerez na koleč. (2 ks) 
 202139 – 202141  Vozík na termoporty  nerez (3 ks) 
 202193 – 202194  Vyhřívaná vod. lázeň nerez (2 ks) 
 202159    Výstup. stůl k poz.35 nerez 
 
 
H) Operativní evidence – účet 902 

202203 – 202210  Termoport 1x1/1GN (8 ks) 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 
 
 

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.35 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 144/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace 

se sídlem: Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773 
 (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. 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. 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. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 12), 

úplné znění ze dne 5.1.2007, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/77R/2007 ze dne 14.3.2007 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
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. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (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. 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), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 33), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 34), 
úplné znění ze dne 11.1.2019 

 

 



 

 

 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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: Rumburk  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
2898 645 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  Rumburk 1, č.p. 1084, rod. dům 
Stavba stojí na pozemku p.č. 2898 
2899 348 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba:  Rumburk 1, č.p. 1135, rod. dům 
Stavba stojí na pozemku p.č. 2899 
 
 
2. V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se 

zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 

D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022 

 Číslo DM  Popis 
 202198   Chlad. pult nerez obj. 420 l 
 202199   Elektrická fritéza jednodílná 
 202200   Mlýnek na maso stolní nerez 
 202201   Hnětací stroj na těsto nerez 
 202202   Univerzální kuchyňský stroj 
 
E) Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028 

 Číslo DM  Popis 
 202130 - 133  Čajník nerez objem 25 l (4 ks) 
 202181   Chlad.skříň  obj.450 l ner. zámek 
 202172   Chlad.skříň  obj.140 l bílá 
 202185 - 190  Chlad.skříň  obj.650 l celonerez. (6 ks) 
 202182   Krouhač zel. stolní, nerez 
 202142   Manipul. vozík nerez plošinový 
 202143   Manipul. vozík nerez plošinový 
 202137 - 138  Maso-deska, stolní (2 ks) 
 202191 - 192  Mraz. skříň 650 l celonerez. (2 ks) 
 202174   Nářez. stroj  prům. nože 300 mm 
 202165   Ploš. váha digitální 300 kg 
 202134   Podlahový rošt na brambory 
 202183 - 184  Poj. zás. na sklen. nerez (2 ks) 
 202179 - 180  Poj. zás. na talíře nerez (2 ks) 
 202170   Poj. zás. ner. na plata a příbory 
 202147   Regál nerez s 5 policemi (1000x400x1800) 
 202148 - 158  Regál nerez s 5 policemi (1000x500x1800) (11 ks) 
 202161   Regál nerez s 5 policemi (1200x500x1800) 
 202164   Regál nerez s 5 policemi (1400x550x1800) 
 202169   Regál nerez s 5 policemi (1800x500x1800) 
 202144   Stůl ner. se spod. pol b zad. lem (400x900x900) 
 202175    Stůl ner. sp. pol, 3 zás  vpr. (1400x700x900) 
 
 



 

 

 

 

  202171    Stůl ner, zad. lem, sp. police (2300x700x900) 
 202167    Stůl nerez bez z.lemu, police (2000x600x900) 
 202176   Stůl nerez pod. poz. 42 (1200x1000x900) 
 202145    Stůl nerez se spodní policí (600x700x900) 
 202168    Stůl nerez spod. police, lem (1900x700x900)  
 202166    Stůl nerez, zadní lem, police (1800x700x900) 
 202146      Stůl nerez, zadní lem, 600mm (1400x700x600) 
 202160    Stůl nerez, zadní lem, 600mm (2100x700x600) 
 202163    Stůl ner. bez lemu, sp. police (1800x600x900) 
 202178    Stůl ner., zadní lem, sp. police (1900x700x900) 
 202177     Stůl ner., zadní lem. sp. police (1800x700x900) 
 202173    Stůl ner.,zad. lem 3 zás. vlev (1200x700x900) 
 202162    Stůl ne. 1 spod. police, z. lem (1400x700x900) 
 202196 – 202197 Univ. kuch. stroj obj. 10 l stol. (450x500x590) (2 ks) 
 202135 – 202136  Uzav. odp. nád. nerez na koleč. (2 ks) 
 202139 – 202141  Vozík na termoporty  nerez (3 ks) 
 202193 – 202194  Vyhřívaná vod. lázeň nerez (2 ks) 
 202159    Výstup. stůl k poz.35 nerez 
 
 
H) Operativní evidence – účet 902 

202203 – 202210  Termoport 1x1/1GN (8 ks) 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 
 
 

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. 147/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 
se sídlem: Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807 

 (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. 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. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (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. 34/32R/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 (dodatek č. 12), 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/88R/2007 ze dne 1.8.2007 (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. 43/122R/2008 ze dne 6.8.2008 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/129R/2008 ze dne 13.10.2008 (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. 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. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (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. 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. 28/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (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. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 39), 
úplné znění ze dne 11.1.2019 

 
 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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: Horní Oldřichov  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
St. 916 35 zastavěná plocha a nádvoří 
(oddělen z pozemku p.č. 1596/1 o výměře 1990 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení 
obvodů budov č. 770-17/2014 ze dne 12. 2. 2014) 
1596/3 48 ostatní plocha jiná plocha 
(oddělen z pozemku p.č. 1596/1 o výměře 1990 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku č. 817-050/2015 ze dne 29. 10. 2015) 
 

 
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   
jiná stavba (spojovací chodba) na st.p.č. 916, katastrální území Horní Oldřichov 
 
 
 
2. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se upravují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření (změna 
výměry) na: 

 
Katastrální území: Horní Oldřichov  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
St. 917 23 zastavěná plocha a nádvoří 
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb. 
Další údaje: stavba je součástí pozemku St. 311/5  
1596/1 1884 ostatní plocha manipulační plocha 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 
 
 

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.37 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 150/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace 

se sídlem: Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00497029 
(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. 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. 40/101/2004  ze dne 7.7.2004 (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. 71/7R/2005  ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (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. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (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), 

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. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (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. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (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), 

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. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 34),  

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 



 

 

 

 

 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2019 ze dne 4. března 2019 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 doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
Katastrální území: Rumburk  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
160/2 21 zastavěná plocha a nádvoří 
(oddělen z pozemku p.č. 160 o výměře 307 m2 dle geometrického plánu pro vyznačení a změnu 
obvodu budovy č. 3193-123/2016 ze dne 31. 5. 2017) 
 

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

se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
Katastrální území: Rumburk  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
146 díl „b“ 1 ostatní plocha ostatní komunikace 
(oddělen z pozemku p.č. 146 o výměře 897 m2 dle geometrického plánu pro vyznačení a změnu 
obvodu budovy č. 3193-123/2016 ze dne 31. 5. 2017) 
 
 

3. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 
se upravuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření (změna 
výměry): 

 
Katastrální území: Rumburk  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
146 896 zastavěná plocha a nádvoří 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 4. března 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. března 2019. 
 
 
 
 

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 

 
 
 


