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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.1

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Transformace sdružení Terezín – město změny do příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 053/25Z/2019, kterým byla schválena příprava záměru převodu 
činností „Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob“ do právnické osoby založené/zřízené 
Ústeckým krajem.

Nárok na rozpočet:
1 mil. Kč v roce 2021 na činnost sdružení "Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob"

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

15.1-1 Název: bod 15.1 priloha 1.pdf

Zakladatelská smlouva Terezín – 
město změny, zájmové sdružení 
právnických osob s vyznačenou 
změnou

U

15.1-2 Název: bod 15.1 priloha 2.pdf
Stanovy Terezín – město změny, 
zájmové sdružení právnických osob s 
vyznačenou změnou

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předložené informace ve věci realizace přípravy záměru transformace zájmového sdružení právnických 
osob „Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob“ do příspěvkové organizace Ústeckého 
kraje,

B) rozhoduje



dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o změně:
a) Zakladatelské smlouvy Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, uzavřené mezi 
Ústeckým krajem a městem Terezín dne 10. 8. 2009 tak, že text čl. VII. odst. 4. „31. 12. 2020“ se mění na 
„31. 12. 2021“
b) Stanov Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob tak, že text čl. XIII. „31. 12. 2020“ 
se mění na „31. 12. 2021“.



Důvodová zpráva:
S cílem podnítit rozvoj města Terezína byl v letech 2010 - 2015 realizován projekt „Terezín – oživení 
historických památek“ (Projekt). Předmětem Projektu byla oprava památek, jejich zpřístupňování veřejnosti, 
vzdělávací a kulturní činnost. V rámci projektu bylo opraveno celkem pět staveb nebo jejich součástí - Kavalír 
2, Dělostřelecká kasárna, Jízdárna, Retranchement 5 a Strážnice Litoměřické brány. Projekt byl financován v 
rámci Integrovaného operačního programu a jeho udržitelnost skončí dle podmínek poskytnutí dotace dne 31. 
7. 2020. Za účelem zajištění realizace Projektu bylo městem Terezín a Ústeckým krajem založeno sdružení 
„Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob“ (Sdružení). Sdružení vzniklo dne
18. 8. 2009 a bylo založeno na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Na jednání správní rady Sdružení dne 21. 6. 2019 upozornili zástupci města Terezín na skutečnost, že město 
nebude mít po skončení doby udržitelnosti Projektu dostatek finančních prostředků na zajištění činností 
vykonávaných Sdružením a navrhli zřízení příspěvkové organizace kraje, do které by město „vložilo“ majetek. 
PhDr. Martina Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje a zároveň předseda správní rady 
sdružení, vyjádřil připravenosti z jeho strany předložit návrh na založení/zřízení právnické osoby Ústeckým 
kraje, která by pokračovala a dále rozvíjela původní činnosti Sdružení. Nezbytným předpokladem by bylo 
bezúplatné a bezpodmínečné převedení majetku zrekonstruovaného (nemovité věci ve vlastnictví města 
Terezín) a pořízeného z projektu či mimo něj (movité věci ve vlastnictví Sdružení).

Usnesením č. 053/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje přípravu záměru 
převodu činností sdružení „Terezín – město změny“ (Sdružení), do právnické osoby založené/zřízené 
Ústeckým krajem. Současně bylo tímto usnesením uloženo PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D., MBA, 
náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit přípravu tohoto záměru.

Hlavním cílem transformace bylo zajistit i do budoucna plnohodnotné využívání majetku, který byl 
zrekonstruován v rámci Projektu a podnítit rozvoj města Terezín. Příprava záměru „transformace“ proběhla v 
několika oblastech:

1. právní a ekonomické vyhodnocení vhodnosti právnické osoby zřízené nebo založené Ústeckým krajem, do 
níž budou převedeny činnosti Sdružení,
2. vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti nové právnické osoby, včetně návrhu zřizovací listiny (s 
dozorčí radou),
3. zpracování návrhu finančního plánu a organizační struktury nové právnické osoby,
4. vymezení rozsahu majetku, který bude městem Terezín převeden na novou právnickou osobu.

V rámci přípravy záměru transformace byla s městem Terezín řada uskutečněna jednání. Město Terezín od 
počátku jednání deklarovalo zájem převést do majetku kraje kromě rekonstruovaných objektů i téměř celý 
komplex opevnění. Na zasedání dne 18. 5. 2020 však zastupitelstvo města Terezín záměr bezúplatného 
převodu nemovitostí odmítlo. Toto rozhodnutí zastupitelstva města bylo velmi překvapivé a v naprostém 
rozporu s dosavadními stanovisky vedení města a výsledky dosavadních jednání.

Zástupci vedení města uvedli, že město v posledních dnech identifikovalo několik dalších variant řešení, které 
umožní městu si majetek ponechat. Převod nemovitostí byl vedle zřízení příspěvkové organizace a převzetí 
činností sdružení Terezín – město změny, klíčovým prvkem transformace. S ohledem na rozhodnutí 
zastupitelstva města Terezín nelze za současné situace přípravu záměru transformace dokončit.

VYJÁDŘENÍ ODBORU LP:
V bodu B) 2. je navrhováno zastupitelstvu rozhodnout o změně Zakladatelské smlouvy a Stanov Terezín – 
město změny, zájmové sdružení právnických osob tak, že původní doba určitá, na kterou je sdružení 
založeno, a to do 31.12.2020, je prodlužována do 31.12.2021.
Důvody prodloužení trvání sdružení dle připravovaného návrhu rozhodnutí správní rady (bude k dispozici do 
rozhodnutí zastupitelstva kraje) jsou, cit.:
- organizační a personální záležitosti spojené s ukončením činnosti sdružení a vznikem nového subjektu
- vypořádávání smluv, jednání s věřiteli, jednání se správcem daně
- vypořádání „dlouhodobě nedobytných pohledávek sdružení“
- vypořádání a vyřešení event. odvodu finančních prostředků souvisejících s kontrolou CRR
- časová náročnost úkonů souvisejících s ukončením činnosti – likvidací sdružení
- vyúčtování dotace na Josefínské slavnosti 2020 (poskytovatelem je Ústecký kraj)
- vyúčtování dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (poskytovatelem je MŠMT) ve výši 
9.365,62 tis. Kč na realizaci projektu „Terezín - centrum propojení formálního a neformálního vzdělávání“



- vytvoření podmínek pro bezproblémový vstup do likvidace sdružení.
Důvody jsou navrženy JUDr. Miloslavem Kubíčkem, ředitelem sdružení.
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