
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

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Provedení změny zřizovací listiny z důvodu změny názvu organizace v součinnosti se změnou v rejstříku škol 
a školských zařízení.
Promítnutí změn v evidenci svěřeného majetku ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací.
Provedení změn zřizovacích listin na základě žádostí škol.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 042/88R/2020

Přílohy: 

14.1-1 Název: bod 14.1 priloha 1.pdf
Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
11/2001, 37/2001, 108/2001, 140/2001, 
144/2001

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

2. č.j. 37/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková 
organizace, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042
dodatkem č. 44 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



3. 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. 46 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4. č.j. 140/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 
18383874
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5. č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, sídlo: 
Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhuje provést následující změny 
zřizovacích listin (dále jen ZL).
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 20. 
2. 2017 usnesením 17/3Z/2017. Součástí pravidel je mj. vzor návrhu usnesení zastupitelstva kraje, kterým je 
zřizovací listina měněna. Změna zřizovací listiny je prováděna formou číslovaných dodatků.

Dodatek č. 41 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 k převodu dokončené budovy, stavby (zápis stavby nezapisované 
do katastru nemovitostí). Protokol zpracoval odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položka se doplňuje (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 44 k ZL č.j. 37/2001
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Ředitelka organizace požádala o rozšíření doplňkové činnosti organizace v ZL, název činnosti: „Provozování 
autoškoly“. Autoškolu bude škola provozovat v rámci výuky (hlavní činnosti, povinných předmětů) a také jako 
komerčně poskytovanou službu pro ostatní osoby. Navrhuje se v článku VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, 
v odst. 4. zapsat výše jmenovanou doplňkovou činnost. Po vydání dodatku provede škola ohlášení 
živnostenskému úřadu v místě sídla organizace, aby provedl zápis této živnosti do živnostenského rejstříku.
Současně se navrhuje změna na základě protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové 
organizaci v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 070/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. 
Protokol zpracoval odbor MAJ.
Změna ZL se týká článku VIII. odst. 4, doplněna živnost a přílohy č. 1 k ZL, položka se zrušuje/upravuje (viz 
příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 46 k ZL č.j. 108/2001
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě protokolu o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové 
organizaci v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 069/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 a 
Směnnou smlouvou č. 17/SML3415. Protokol zpracoval odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položka se doplňuje (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 42 k ZL č.j. 140/2001
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Změna ZL se provádí na základě schválené změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 
1. 9. 2020 (usnesení RÚK č. 064/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019). Jedná se o změnu názvu na: Vyšší odborná 
škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace.
Změna ZL se týká článku II. „Název organizace“ (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 36 k ZL č.j. 144/2001
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Zástupce statutárního orgánu organizace požádal o vyřazení doplňkové činnosti organizace ze ZL, název 
činnosti: „Hostinská činnost“ z důvodu převedení školní kuchyně na jinou příspěvkovou organizaci 
(Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace). Žádost je doložena Rozhodnutím 
Městského úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad o zrušení 
živnostenského oprávnění ke dni 31. 1. 2020, č.j. OŽÚ/4762-20/syk.
Změna ZL se týká článku VIII. odst. 4, vyřazení živnosti (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 19. 2. 20209 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 21. 2. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 24.2.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 21. 2. 2020


