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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.7

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a 
památkové péče

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v souvislosti se změnami v majetku 
svěřeném k hospodaření příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 087/82R/2019

Přílohy: 

16.7-1 Název: bod 16.7 priloha 1.pdf

Přehled příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje v oblasti kultury, u 
kterých došlo k technickému 
zhodnocení nemovitého majetku

U

16.7-2 Název: bod 16.7 priloha 2.pdf

Dodatek č. 31 ke zřizovací listině č. j. 
243/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Děčíně, 
příspěvková organizace

U

16.7-3 Název: bod 16.7 priloha 3.pdf

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j. 
245/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Chomutově, 
příspěvková organizace

U

16.7-4 Název: bod 16.7 priloha 4.pdf

Dodatek č. 31 ke zřizovací listině č. j. 
244/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 
příspěvková organizace

U



16.7-5 Název: bod 16.7 priloha 5.pdf

Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. 
124/2001 příspěvkové organizace 
Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem, příspěvková organizace 

U

16.7-6 Název: bod 16.7 priloha 6.pdf

Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 
240/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Lounech, 
příspěvková organizace

U

16.7-7 Název: bod 16.7 priloha 7.pdf

Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. 
121/2001 příspěvkové organizace 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předloženou informaci o dokončeném technickém zhodnocení nemovitého majetku svěřeného 
příspěvkovým organizacím k hospodaření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovacích listin:
a) č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
b) č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
c) č.j.244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
d) č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Očkova 5, PSČ: 413 01, IČ: 00360643
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
e) č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
f) č.j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1974/3, PSČ: 400 01, IČ: 00083186
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013 schválilo usnesením č. 21/7Z/2013 Pravidla pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje potřebnou aktualizaci zřizovacích 
listin pro příspěvkové organizace v jeho působnosti.
Dle ustanovení § 35 odst. 2. písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je k rozhodování o změně zřizovacích listin příslušné Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

K návrhu usnesení část A) bod 1).
Bodem A) 1. je navrhováno, v souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích 
listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 (dále jen „Pravidla“), aby zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o 
uskutečněném technickém zhodnocení majetku svěřeného příspěvkovým organizacím:
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Podrobnější informace o technickém zhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 1 předloženého materiálu. 
Vzhledem k tomu, že k úpravám účetních hodnot o technické zhodnocení nedochází na základě projevu vůle 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, ale na základě již dokončeného technického zhodnocení, je při úpravě 
obsahu příloh zřizovacích listin postupováno podle článku 2 odst. 2 Pravidel. Pravidla zde stanoví, že pokud 
se jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, 
správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle zřizovatele (např. změna 
označení právního předpisu, na jehož úpravu je v rámci zřizovací listiny odkazováno) nebo provedeného 
technického zhodnocení majetku svěřeného organizaci k hospodaření, nemusí být taková změna prováděna 
formou dodatku zřizovací listiny.

K návrhu usnesení část A), bod 2) odrážka a)
Změna ZL se navrhuje na základě předání movitého majetku příspěvkové organizaci. Movité věci jsou ve 
vlastnictví Ústeckého kraje a současně se navrhuje na základě rozšíření sbírek muzejní povahy 
příspěvkových organizací. Movité věci tvořící sbírky muzejní povahy jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. 
Tento majetek musí Ústecký kraj předat do hospodaření příspěvkovým organizacím. K předání movitých věcí 
(sbírkových předmětů) do hospodaření příspěvkovým organizacím dochází rozhodnutím Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, kterým se ZL změní dodatkem.

K návrhu usnesení část A), bod 2) odrážka b) – e)
Změna ZL se navrhuje na základě rozšíření sbírek muzejní povahy příspěvkových organizací. Movité věci 
tvořící sbírky muzejní povahy jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento majetek musí Ústecký kraj předat do 
hospodaření příspěvkovým organizacím. K předání movitých věcí (sbírkových předmětů) do hospodaření 
příspěvkovým organizacím dochází rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje, kterým se ZL změní 
dodatkem.

K návrhu usnesení část A), bod 2) odrážka f)
Změna ZL se navrhuje na základě předání movitého majetku příspěvkové organizaci. Movité věci jsou ve 
vlastnictví Ústeckého kraje. K předání movitých věcí do hospodaření příspěvkové organizaci dochází 
rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje, kterým se ZL změní dodatkem.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber,Ph.D., vedoucí 
odboru kultury a památkové péče Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   Mgr. Adam Šrejber 25. 11. 
2019

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 25. 11. 2019




