
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: 13.1

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Jednání správní rady zájmového sdružení právnických osob Terezín - město změny dne 18. 2. a 28. 5. 2021

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 14. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 příloha č.1.pdf
Změny ve stanovách Terezín – město 
změny, zájmové sdružení 
právnických 

U

13.1-2 Název: bod. 13.1 priloha 2 black.pdf

Rozhodnutí správní rady per rollam 
Terezín – město změny, zájmové 
sdružení právnických osob č. 3/2021, 
ze dne 3. 6. 2021

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu stanov Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob, IČO: 72045230, dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
S cílem podnítit rozvoj města Terezína byl v letech 2010 - 2015 realizován projekt Terezín – oživení 
historických památek (dále jen „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 (dále jen „Sdružení“). 
Sdružení vzniklo dne 18. 8. 2009 a bylo založeno na dobu určitou do 31. 12. 2020.
Usnesením č. 053/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje přípravu záměru 
převodu činností Sdružení do právnické osoby založené/zřízené Ústeckým krajem. Hlavním cílem 
transformace bylo zajistit i do budoucna plnohodnotné využívání majetku, který byl zrekonstruován v rámci 
Projektu a podnítit rozvoj města Terezín. Převod Sdružení na právnickou osobu nebyl dokončen z důvodu 
rozhodnutí zastupitelstva města Terezín o odmítnutí bezúplatného převodu zrekonstruovaného majetku 
(nemovité věci ve vlastnictví města Terezín) na novou právnickou osobu založenou/zřízenou Ústeckým 
krajem.
S ohledem na jednání s městem Terezín nebyl převod Sdružení na právnickou osobu zřizovanou Ústeckým 
krajem dokončen a usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. 050/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 bylo 
rozhodnuto jen o změně doby trvání zakladatelské smlouvy Sdružení do 31. 12. 2021. Správní rada Sdružení 
na zasedání dne 18. 2. 2021 uložila řediteli Sdružení připravit návrh na prodloužení trvání sdružení na dobu 
neurčitou.
Dne 3. 6. 2021 bylo ukončeno hlasování per rollam vyvolané dne 2. 6. 2021 předsedou správní rady, a 
rozhodnutím č. 3/2021 ze dne 3. 6. 2021 (příloha č. 2) byla schválena změna stanov Sdružení.
Změna stanov spočívá zejména v adrese sídla, účelu a předmětu činnosti a době trvání Sdružení na dobu 
neurčitou.

Vyjádření odboru LP:
Návrh usnesení je v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

JUDr. Simona Hejnová,
vedoucí legislativně právního odboru

JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel Terezín 
– město změny, zájmové sdružení 
právnických osob

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 
10. 6. 2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 11.6.2021

Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 10. 6. 2021


