
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

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 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.
Provedení změny zřizovací listiny na základě žádosti příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
Provedení změny zřizovací listiny v souvislosti se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 059/82R/2019

Přílohy: 

14.1-1 Název: bod 14.1 priloha 1.pdf

Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
11/2001, 43/2001, 61/2001, 84/2001, 
108/2001, 132/2001, 147/2001, 
180/2001, 183/2001

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

2. č.j. 43/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace, sídlo: třída Obránců míru 
638, 438 01 Žatec, IČO: 70226601



dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. č.j. 61/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace, sídlo: 
U Červeného kostela 110/29, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 70839913
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4. 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. 49 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5. 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. 45 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

6. č.j. 132/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace, sídlo: Komenského nám. 340/4, Děčín I-Děčín, 405 
02 Děčín, IČO: 47274620,
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

7. 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. 42 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

8. č.j. 180/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
příspěvková organizace, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 69411263,
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

9. č.j. 183/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, sídlo: č.p. 37, 413 01 
Vědomice, IČO: 00081701,
dodatkem č. 31 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. 40 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 „Doúčtování k Protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z 
hospodaření příspěvkové organizace ze dne 20. 12. 2018 a Kupní smlouvě č. 18/SML5266“. Tímto 
protokolem zřizovatel škole předává k hospodaření a svěřuje nemovitý majetek (zpracoval odbor MAJ). 
Původně byl tento majetek škole vyjmut z hospodaření rozhodnutím Rady Ústeckého kraje usn.č. 
260/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a kupní smlouvou č. 18/SML5266. Prodej se však týkal pouze 
energetického zařízení. Stavba trafostanice v četně pozemku zůstává i po prodeji v majetku Ústeckého kraje.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 29 k ZL č.j. 43/2001
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
Ředitelka organizace požádala o zápis doplňkové činnosti organizace do ZL, název živnostenského 
oprávnění: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – výroba, obchod 
a služby jinde nezařazené“.
Organizace dosud žádnou doplňkovou činnost nemá zřizovatelem povolenou. Po vydání tohoto dodatku 
provede ohlášení živnostenskému úřadu v místě sídla organizace, aby provedl zápis této živnosti do 
živnostenského rejstříku.
Navrhuje se v článku VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, v odst. 4. zapsat výše jmenovanou doplňkovou 
činnosti.
Změna ZL se týká článku VIII. odst. 4 a nově bude znít:
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“

Dodatek č. 34 k ZL č.j. 61/2001
Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace Změna ZL se 
provádí na základě postoupeného stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 
MSMT-25279/2019 o doporučení změny školní družiny základní školy při nemocnici - do rejstříku škol a 
školských zařízení se zapisuje Školní klub. V této věci již bylo vydáno rozhodnutí č.j. 
KUUK/150403/2019/SMT/3 s účinností od 4. 11. 2019. Nově se zapisuje v ZL „Zájmové vzdělávání - Školní 
klub“ do činnosti školy.
Změna ZL se týká článku VII. „Předmět činnosti organizace“ (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 49 k ZL č.j. 84/2001
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci – zařazení nových staveb 3 ks Stožár vlajkový (zpracoval odbor MAJ). Stožáry se zapíší v ZL jako 
„Stavby nezapisované do katastru nemovitostí“.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položka se zrušuje (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 45 k ZL č.j. 108/2001
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové 
organizace v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 071/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 
a Darovací smlouvou č. 19/SML1781 ze dne 2. 8. 2019; protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z 
hospodaření příspěvkové organizace v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 
082/20Z/2019 bod 1 ze dne 24. 6. 2019 a Darovací smlouvou č. 19/SML2675; protokolu o vyjmutí nemovitého 
majetku z hospodaření příspěvkové organizace v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje 
usn.č. 062/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 a Kupní smlouvou č. 19/SML2665 a protokolu o předání nemovitého 



majetku k hospodaření příspěvkové organizaci v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje 
usn.č. 096/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 a Kupní smlouvou č. 19/SML1800. Všechny protokoly zpracoval 
odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují a doplňují (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 36 k ZL č.j. 132/2001
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Změna se navrhuje dle protokolu o zařazení nové stavby k hospodaření příspěvkové organizaci na základě 
dokončení investiční akce „Gymnázium Děčín, p.o. – Etapa V.1 venkovní hřiště a hlavní vjezd“ (zpracoval 
odbor MAJ).
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 42 k ZL č.j. 147/2001
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové 
organizace v souladu s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje usn.č. 187/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a usn.č. 
88/56R/2014 ze dne 9. 7. 2014 – souhlas s fyzickou likvidací a následným vyřazením Mobilních buňek z 
účetní evidence (zpracoval odbor MAJ).
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 32 k ZL č.j. 180/2001
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková 
organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové 
organizace v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 028/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019 a 
Kupní smlouvou č. 19/SML0714 ze dne 27. 3. 2019 (zpracoval odbor MAJ).
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Dodatek č. 31 k ZL č.j. 183/2001
Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku v souladu s rozhodnutím 
Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 069/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 a Darovací smlouvou č. 19/SML1558 
ze dne 5. 6. 2019 (zpracoval odbor MAJ).
Změna ZL se týká přílohy č. 1, položky se zrušují a upravují (viz příloha 1 předloženého materiálu).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 20. 11. 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. 11. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 22. 11. 2019


