
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: 16.1

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství a oblast kultury a 
památkové péče

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: 21. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 054/75R/2019

Přílohy: 

16.1-1 Název: bod 16.1 priloha 1.pdf

Dodatek č. 44 ke zřizovací listině č. j. 
108/2001 příspěvkové organizace 
Střední škola technická, 
gastronomická a automobilní, 
Chomutov, příspěvková organizace

U

16.1-2 Název: bod 16.1 priloha 2.pdf
Dodatek č. 27 ke zřizovací listině č. j. 
245/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum 

U

16.1-3 Název: bod 16.1 priloha 3 black.pdf Smlouva o výpůjčce č. 
19/SML2346/SoV/MAJ U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) 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. 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. 44 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČO: 00360571
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit vyhotovení dodatků ke zřizovacím listinám 
schválených dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31.12.2019



Důvodová zpráva:
O změně zřizovací listiny rozhoduje zastupitelstvo kraje dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č 129/2000 Sb.,o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 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.

Společný materiál odboru kultury a památkové péče a odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Ústeckého kraje.

Na základě Smlouvy o výpůjčce, číslo 19/SML/2346/SoV/MAJ (dále jen „Smlouva“) ze dne 10. 7. 2019 ve 
věci zřízení muzea historických vozidel se Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládá návrh na změny 
zřizovacích listin (dále jen „ZL“) příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. O uzavření této 
smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 135/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019. Převod 
práva hospodaření dotčených nemovitých věcí z příspěvkové organizace Střední školy technické, 
gastronomické a automobilní, Chomutov na příspěvkovou organizaci Oblastní muzeum v Chomutově je 
deklarován v čl. II. odst. 6 Smlouvy. Pro zajištění převodu nemovitého majetku je potřeba změny v evidenci 
svěřeného majetku promítnout ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací.

Text přijatého usnesení cit.:
„81
Usnesení č. 135/20Z/2019
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje číslo 107/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019.
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnout o uzavření Smlouvy o výpůjčce „Sbírky historických vozidel“ dle přílohy č. 7.11
tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o výpůjčce „Sbírky historických vozidel“ mezi Ústeckým krajem a
Zuzanou Heroldovou, bytem: *****************************************, dle přílohy č. 7.11
tohoto usnesení, na dobu určitou 30 let, pro účely zřízení muzea historických vozidel v areálu
v ulici Ctiborova v Chomutově.
Hlasování: pro: 47 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat“

Čl. II. „Podmínky výpůjčky“ odst. 6 Smlouvy se mimo jiné uvádí cit.:
„…avšak pouze za předpokladu, že pozemky, na nichž bude předmět výpůjčky v budoucnu umístěn, a které 
jsou specifikovány v čl. I. odst. 4 této smlouvy, vypůjčitel vyjme z hospodaření stávající příspěvkové 
organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, IČO: 18383696 a svěří je nadále 
k hospodaření Oblastnímu muzeu v Chomutově, příspěvkové organizaci, IČO: 00360571.“

Dodatek č. 44 k ZL č.j. 108/2001
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Škole se vyjímá z hospodaření nemovitý majetek (svěřené pozemky včetně budov) a předávají se 
Oblastnímu muzeu v Chomutově, příspěvkové organizaci, též zřizované Ústeckým krajem.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 27 k ZL č.j. 245/2003
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
Organizaci se předává a svěřuje k hospodaření nemovitý majetek (pozemky včetně budov), který je dosud 
svěřen Střední škole technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvkové organizaci.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 2 tohoto usnesení).

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Denisa Cinková,
vedoucí oddělení finančního 
hospodaření a kontroly
odboru kultury a památkové péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Jana Kuráňová 14. 10. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 14. 10. 2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 14. 10. 2019


