
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: 14.3

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Provedení změny zřizovací listiny na základě žádosti organizace - rozšíření doplňkové činnosti
Změna názvu ulice – schváleno Zastupitelstvem města Krásná Lípa dne 9. 3. 2020 (Usnesení ZM č. 9 – 
18/2020). Změnu názvu ulice Smetanova na ulici Dittrichova je potřeba promítnout do názvu a sídla Dětského 
domova a Školní jídelny, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvkové organizace
Promítnutí změny v evidenci svěřeného majetku ve zřizovací listině příspěvkové organizace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 074/100R/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 16. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

14.3-1 Název: bod 14.3 priloha 1.pdf Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
116/2001, 163/2001, 177/2001 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. 116/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace, sídlo: 
Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov, IČO: 61345733
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. č.j. 163/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace, sídlo: 



Smetanova 225/12, 407 46 Krásná Lípa, IČO: 00412066
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. č.j. 177/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace, 
sídlo: Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČO: 46773509
dodatkem č. 37 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. 32 k ZL č.j. 116/2001
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace
Ředitelka organizace požádala o rozšíření doplňkové činnosti organizace v ZL, název činnosti: „Hostinská 
činnost“ z důvodu využití kapacity školní kuchyně pro další období a získání dalšího zdroje na rozvoj a 
vybavení dětského domova. Navrhuje se v článku VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, v odst. 4. zapsat 
výše jmenovanou doplňkovou činnost. Po vydání dodatku provede organizace ohlášení živnostenskému 
úřadu v místě sídla organizace, aby provedl zápis této živnosti do živnostenského rejstříku.
Změna ZL se týká článku VIII. odst. 4, doplněna živnost (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 34 k ZL č.j. 163/2001
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace
Ředitelka organizace požádala o změnu zřizovací listiny z důvodu změny názvu ulice Smetanova na ulici 
Dittrichova - schváleno Zastupitelstvem města Krásná Lípa dne 9. 3. 2020 (Usnesení ZM č. 9 – 18/2020). 
Navrhuje se úprava názvu na: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková 
organizace a úprava sídla organizace na: Dittrichova 225/12, 407 46 Krásná Lípa. Současně se změnou ZL 
bude požádáno o provedení změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
Změna ZL se týká článku II. „Název organizace“ a článku III. „Název sídla“ (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 37 k ZL č.j. 177/2001
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
V rámci projektu „VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy“ realizovaný v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33 byly provedeny stavební práce (odborné 
učebny s bezbariérovým přístupem) a pořízeno technické vybavení učeben. Doba udržitelnosti do 26. 10. 
2024. Jedná se o technické zhodnocení budovy svěřené organizaci k hospodaření a převod movitého 
majetku.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 3. 6. 2020 a 16. 6. 2020 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 4. 6. 
2020

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 9.6.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 4. 6. 2020


