
    
 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
 

DODATEK Č. 30 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 244/2003 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace 
se sídlem v Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730 

(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) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16/R/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)  
 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R//2009 ze dne 8. 4. 2009 (dodatek č. 3) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009 
 (úplné znění zřizovací listiny)  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 4) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009(dodatek č. 5) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje Č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 6) 

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. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 7) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10) 
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. 11) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12) 

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

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014  
(dodatek č. 14) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 
 (dodatek č. 15) 

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. 16) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 

 (dodatek č. 17) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 

(dodatek č. 18) 
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. 19) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 
(dodatek č. 20) 

bod 14. 3 příloha č. 6
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ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 
(dodatek č. 21) 

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. 22) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 

(dodatek č. 23) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 

(dodatek č. 24) 
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. 25) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 
(dodatek č. 26) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č. 27) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č. 28) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č. 29) 

 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ..,/..Z/2019 ze dne 24. 6 2019 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 

 
11/2018 5000 ks Negativy a pozitivy, autor: Ing. Stanislav Štýs 
12/2018 1 ks Citera mostecké firmy Franz Schallowetz v originálním kufříku, rozměry: 

62x35,5 cm 
13/2018 1 ks kachel komorový hladký s fasetovým okrajem, formát : 225 x 205 mm, 

hloubka 47 mm, zn. vtlačená PATENT HARDTMUTH N 2,  
14/2018 1 ks kachel komorový hladký s fasetovým okrajem, formát : 225 x 205 mm, 

hloubka 45 mm, zn. vtlačená PATENT HARDTMUTH 10,   
15/2018 1 ks kachel hladký s fasetovým okrajem, formát : 225 x 205 mm, hloubka 47 

mm, zn. vtlačená PATENT HARDTMUTH N 2,   
16/2018 1 ks kachel komorový s motivem leknínů a vážky, formát: 217 x 192 mm, 

hloubka 45 mm,  
17/2018 1 ks kachel komorový s geometrizujícím dekorem , formát: 214 x 195 mm, 

hloubka 47 mm,  
18/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem ve dvou polích, 

formát : 313 x 192 mm, hloubka 57 mm, bez výrobní značky,  
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19/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem, formát: 320 x 160 
mm, hloubka 55-60 mm,  

20/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem ve dvou polích, 
formát : 313 x 192 mm, hloubka 57 mm,  

21/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným a rokaj. dekorem,  formát: 
213 x 188 mm, hloubka 48 mm,  

22/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným a rokaj. dekorem, formát: 
211 x 187 mm, hloubka 55 mm,  

23/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem, glazura  formát: 
215 x 190 mm, hloubka 47-50 mm,  

24/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem, formát: 212 x 184 
mm, hloubka 47-50 mm,  

25/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným a geometrizovaným 
dekorem, formát: 215 x 190 mm, hloubka 50 mm,  

26/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem, formát: 215 x 190 
mm, hloubka 50 mm,  

27/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným geometrizovaným dekorem, formát: 215 
x 193 mm, hloubka 50 mm,  

28/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem, formát: 215 x 190 
mm, hloubka 60 mm,  

29/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem formát: 230 x 215 
mm, hloubka 45-50 mm, 

30/2018 1 ks kachel komorový rohový se stylizovaným rostlinným dekorem, formát: 190 
x 190 mm, hloubka 57 mm,   190 x 97 mm, hloubka 55 mm,  

31/2018 1 ks kachel komorový se stylizovaným rostlinným dekorem, formát: 215 x 193 
mm, hloubka 50 mm,  

32/2018 1 ks kachel nikový s půlválcovou komorou, s páskovým a rostlinným dekorem, 
formát: 400 x 370 mm, hloubka 170 mm, 

33/2018 39 ks 37 ks pohlednic a 2 ks fotografií, formát: pohlednice cca 9 x 14 cm (malý 
formát), fotografie kabinetka 
1/2019  1 ks Skladba pro liturgické účely - rukopis, Dochováno CATB,.  
2/2019  1 ks Skladba pro liurgické účely - rukopis, Dochováno CATB,  
3/2019  1 ks Te Deum laudamus ex D, CATB), 
4/2019  1 ks Offertorium ex D gloria….., CATB,  
5/2019  1 ks Skladba pro liturgické účely-  
6/2019  1 ks Skladba pro liturgické účely-  
7/2019  1 ks Offertorium ex D Ovantes  Cantate, CATB,  
8/2019  1 ks Missa ex d S: Adalberti, CATB, 
9/2019  1 ks Dva  instrumentální party : vln II., corn I. 
10/2019 1 ks Thun Trade, a. s. 
11/2019 396 ks Soubor 396 herbářových položek cévnatých rostlin ze soukromé sbírky 

Pavla Zdvořáka, vytvořených v letech 2013 – 2017 
12/2019 1 ks Obraz, Malý oprám, olej na plátně, 160 x 140 cm 
13/2019 1 ks Obraz, Uhelná stěna, olej na plátně, 160 x 120 cm  
14/2019 1 ks Obraz, Temná krajina, olej na plátně, 162 x 145 cm  
15/2019 1 ks Plechovka od leštidla obuvy Egol od mostecké firmy Albert Bittner, Výška: 

11 mmPrůměr: 119 mm 
16/2019 1 ks Talíř závěsný mělký, porcelán bílý, glazura kobaltová pod polevou, dekor 

"Cibulákový" 
17/2019 1 ks Stojan na vánoční stromek, 1956 - 1957, rozměry: průměr 43 cm, výška 

32 cm 
18/2019 1 ks Soustruh dřevěný na hračky, materiál:dubový masiv, rozměry: 

152,5x110,5x61 cm, 
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 25. 6. 2019 

 
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 


