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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.2

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

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

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Promítnutí změn v evidenci svěřeného majetku ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 5. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 028/16R/2021

Přílohy: 

15.2-1 Název: bod 15.2 priloha 1.pdf
Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
81/2001, 84/2001, 99/2001, 147/2001, 
150/2001

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. 81/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace,
sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most, IČO: 49872427
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 
Most, IČO: 00125423
dodatkem č. 50 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, sídlo: Mostecká 3000, 430 01 



Chomutov, IČO: 61342645
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4. č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, sídlo: Ruská 
147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5. č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, sídlo: 
Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00497029
dodatkem č. 38 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. 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. 81/2001
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a 
Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě Protokolu o rozdělení pozemku, Předávacího protokolu o zařazení nové 
stavby k hospodaření příspěvkové organizaci na základě dokončení investiční akce „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ 
Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ a Protokolu o předání movitého majetku. Protokoly 
zpracoval odbor majetkový (dále jen "MAJ").
Změna ZL se týká přílohy č. 1 a 2 k ZL, položky se upravují a doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 50 k ZL č.j. 84/2001
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
V rámci projektu „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování“ realizovaný v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, 19. výzvy ZS ITI k předkládání žádosti o podporu – „Infrastruktura 
středních škol III“ ve vazbě na 66. výzvu ŘO IROP a 41. výzvu nositele ITI. Předmětem projektu je pořízení 
vybavení dílen s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu 
práce v klíčových kompetencích technických a řemeslných oborů ve vazbě na práci s digitálními 
technologiemi. Doba udržitelnosti do 17. 12. 2025.
Takto pořízený movitý majetek Ústeckého kraje je třeba svěřit organizaci k hospodaření. Protokoly zpracoval 
odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 2 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 32 k ZL č.j. 99/2001
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě Protokolu k převodu dokončené stavby Workoutového hřiště (bylo 
financováno z účelového daru a vlastních zdrojů školy). Protokol zpracoval odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položka se doplňuje (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 43 k ZL č.j. 147/2001
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
Změna se navrhuje na základě Protokolu o vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové 
organizace v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje usn.č. 041/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 a 
usnesení Rady č. 074/88R/2020 ze dne 19.2.2020, Dražební vyhlášky a dobrovolné dražby ze dne 
25.1.2021. Protokol zpracoval odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se zrušují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Dodatek č. 38 k ZL č.j. 150/2001
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, 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. 124/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 a 
kupní smlouvy č. 20/SMT5778 ze dne 9. 10. 2020. Protokol zpracoval odbor MAJ.
Změna ZL se týká přílohy č. 1 k ZL, položky se doplňují (viz příloha 1 tohoto usnesení).

Rada Ústeckého kraje:
po projednání dne 19. 5. 2021 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) Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Mgr. Roman Kovář 4. 6. 
2021

2 Ing. Jindra Zalabáková (uvolněný zastupitel)   Ing. Jindra Zalabáková 
4.6.2021

Podpis zpracovatele:  Bc. Jana Mayerová 3. 6. 2021


