
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: 15.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Promítnutí změny v evidenci svěřeného majetku ve zřizovací listině příspěvkové organizace.
Provedení změny zřizovací listiny na základě žádosti příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
Provedení změny zřizovací listiny z důvodu změny v rejstříku škol a školských zařízení.
Provedení změny zřizovací listiny z důvodu zrušení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 046/61R/2019 

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 054/66R/2019

Přílohy: 

15.1-1 Název: bod 15.1 priloha 1.pdf

Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
10/2001, 27/2001, 56/2001, 75/2001, 
107/2001, 134/2001, 144/2001, 
147/2001, 150/2001, 185/2001

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

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

1. č.j. 10/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 
příspěvková organizace, sídlo: Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00673358
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. č.j. 27/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace



název: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, sídlo: 
Truhlářova 526/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 44555440
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. č.j. 56/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 
příspěvková organizace, sídlo: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČO: 00555878
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4. č.j. 75/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace, sídlo: Masarykova třída 
1278/70, 415 01 Teplice, IČO: 46071253
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5. č.j. 107/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
Chomutov, příspěvková organizace, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, IČO: 41324641
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

6. č.j. 134/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, sídlo: Komenského 1130/10, 
Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 47274603
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

7. č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, sídlo: 
Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

8. č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, sídlo: Ruská 
147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

9. č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, sídlo: 
Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00497029
dodatkem č. 37 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

10. č.j. 185/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 
příspěvková organizace, sídlo: Šaldova 657/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 62770233
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



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 10. 
12. 2018 usnesením 15/16Z/2018. 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).

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 10. 
12. 2018 usnesením 15/16Z/2018. 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. 34 k ZL č.j. 10/2001
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková 
organizace
Ředitelka organizace požádala o rozšíření doplňkové činnosti organizace v ZL, název činnosti: „Poskytování 
zdravotních služeb – Dentální hygienistka“. Jedná se o poskytování zdravotní
služby na základě Oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Toto Oprávnění škola získala. K žádosti 
předložila Rozhodnutí č. j. 550/ZD/2016/KUUK, ze dne 21. 9. 2016 vydané příslušným orgánem státní správy 
(dle § 15 odst. 1, písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 
ve znění pozdějších předpisů), v tomto případě Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem zdravotnictví.
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) Masérské, rekondiční a regenerační služby
b) Poskytování zdravotních služeb – Dentální hygienistka
c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pronájem a půjčování věcí movitých
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- ubytovací služby
- velkoobchod a maloobchod.“

Dodatek č. 31 k ZL č.j. 27/2001
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace
Změna ZL se provádí na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí č.j. 
2815/SV/2018 ze dne 10. 10. 2018 o odejmutí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu 
Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček, ke dni 31. 10. 2018, vydaného 
z podnětu ředitelky této příspěvkové organizace. Tento stav je nutno promítnout též v obsahu zřizovací listiny.
Změna ZL se týká článku VII. „Předmět činností organizace“ zrušuje se text, který zní:
„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 42 zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.“

Dodatek č. 39 k ZL č.j. 56/2001
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 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. 101/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 
a kupní smlouvou č. 18/SML2881 ze dne 3. 8. 2018 a protokolu o rozdělení pozemku (na základě Sdělení 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice ze dne 4. 10. 2018).
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 32 k ZL č.j. 75/2001
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, 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. 104/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 
a kupní smlouvou č. 18/SML3954 ze dne 27. 7. 2018.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 43 k ZL č.j. 107/2001
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí majetku k hospodaření (zpracoval odbor MAJ) v souladu s 
rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn. č. 071/13Z/2017 ze dne 25. 6. 2018 a kupní smlouvou č. 
18/SML4425.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 30 k ZL č.j. 134/2001
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě převodu hlavní činnosti organizace. Od 1. 1. 2019 tato organizace přebírá 
provoz školní jídelny od dosavadního provozovatele Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, 
Rumburk, příspěvkové organizace. O změně v rejstříku škol a školských zařízení (zápis „Zařízení školního 
stravování - Školní jídelny“) bylo rozhodnuto usnesením RÚK č. 035/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018).
Změna ZL se týká přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 35 k ZL č.j. 144/2001
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě převodu hlavní činnosti organizace v opačném gardu. Popsáno výše (Dodatek 
č. 30 k ZL č.j. 134/2001).
Změna ZL se týká přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 40 k ZL č.j. 147/2001
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, 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. 31/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015 a kupní 
smlouvou č. 15/SML2095 ze dne 1. 9. 2015 a usn. č. 35/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 a kupní smlouvou č. 
16/SML0913 ze dne 15. 11. 2018.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují/upravují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 37 k ZL č.j. 150/2001
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, 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. 083/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 a 
darovací smlouvou č. 18/SML4386 ze dne 5. 11. 2018 a protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z 
hospodaření (zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn. č. 
066/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 a darovací smlouvou č. 18/SML4628 ze dne 5. 11. 2018.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují/zrušují/upravují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 38 k ZL č.j. 185/2001
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková 
organizace
Změna ZL se provádí na základě schválené změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení (usnesení 
RÚK č. 052/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018). Jedná se o výmaz Školního klubu z rejstříku škol a školských 
zařízení s účinností od 31. 1. 2019. V této věci bylo již vydáno Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 6543/SMT/2018/7 ze dne 23. 1. 2019.
Změna ZL se týká článku VII. „Předmět činností organizace“ zrušuje se text, který zní:
„Zájmové vzdělávání - Školní klub - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 111
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění.“

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 13. 2. 2019 a 10. 4. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje změny zřizovacích listin 
schválit. Zastupitelstvu se předkládá sloučený materiál za obě usnesení rady tak, jak je uvedeno v návrhu na 
usnesení.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jana Mayerová/Ing. Dagmar 
Waicová (vedoucí odboru) Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Roman Kovář 15. 4. 2019
2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 15.4.2019

Podpis zpracovatele:  Jana Mayerová 15. 4. 2019


