
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: 14.1

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Promítnutí změn v evidenci svěřeného majetku ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 8. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 023/74R/2019

Přílohy: 

14.1-1 Název: bod 14.1 priloha 1.pdf
Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
11/2001, 56/2001, 59/2001, 68/2001, 
84/2001, 101/2001, 108/2001, 145/2001

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. 11/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, sídlo: Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 
18385061
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. 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. 40 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. č.j. 59/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, 



Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 00497088
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4. č.j. 68/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, sídlo: Chelčického 
345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5. č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 
Most, IČO: 00125423
dodatkem č. 48 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

6. č.j. 101/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 
organizace, sídlo: Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 47792931
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

7. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, sídlo: 
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

8. č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvková organizace, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, IČO: 47274654
dodatkem č. 47 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).

Dodatek č. 39 k ZL č.j. 11/2001
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí majetku k hospodaření (zpracoval odbor MAJ) v souladu s 
rozhodnutím Rady Ústeckého kraje usn.č. 260/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a kupní smlouvou č. 
18/SML5266.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 40 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. 090/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 
a kupní smlouvou č. 18/SML4903 ze dne 5. 12. 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. 59/2001
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě předávacího protokolu k zařazení dokončené stavby (zpracoval odbor MAJ).
Změna ZL se týká přílohy č. 1, položka se doplňuje (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 30 k ZL č.j. 68/2001
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, 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. 076/15Z/2018 ze dne 22. 10. 
2018 a kupní smlouvou č. 18/SML4902 ze dne 21.11. 2018.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 48 k ZL č.j. 84/2001
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o převodu vlastnického práva k energetickému zařízení (vyjmutí 
majetku k hospodaření) na základě kupní smlouvy (zpracoval odbor MAJ) v souladu s rozhodnutím Rady 
Ústeckého kraje usn.č. 260/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a kupní smlouvou č. 19/SML0066.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položka se zrušuje (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 41 k ZL č.j. 101/2001
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o sloučení pozemků (zpracoval odbor MAJ) dle oznámení 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov ze dne 5. 3. 2019.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se upravují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 43 k ZL č.j. 108/2001
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Změna se navrhuje ve spolupráci s majetkovým odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jedná se o 
vyjmutí svěřeného majetku a předání Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, zřizované Ústeckým 
krajem. Účinnost změny dodatku k ZL se navrhuje ode dne 1. 10. 2019. Škola tento majetek již ke své 
činnosti nebude potřebovat. Současně došlo k rozdělení parcel na základě GP č. 1101-160/2018 v k.ú. 
Údlice.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují a upravují (viz příloha 1 tohoto usnesení).



Dodatek č. 47 k ZL č.j. 145/2001
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková 
organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o sloučení pozemků (zpracoval odbor MAJ) doplňuje se položka 
majetku svěřeného organizaci k hospodaření na základě GP č. 783-96/2013 v k.ú. Děčín-Staré město.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položka se doplňuje (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 7. 8. 2019 navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje změny zřizovacích listin schválit 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)   Ing. Dagmar Waicová 22. 8. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 26.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 8. 2019


