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Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje  

1. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, příspěvkové organizace, kterým se mění výměra pozemků v k. ú. 

Ústí nad Labem svěřených do hospodaření takto: 

a) pozemek p. č. 4949/480 z výměry 9 457 m2 na výměru 8 069 m2 

b) pozemek p. č. 4949/481 z výměry 104 m2 na výměru 79 m2 

 

2. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace, kterým se svěřuje 

do hospodaření pozemek p. č. 116/3 o výměře 142 m2 v k. ú. Všebořice 

 

3. znění dodatku č. 5 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace, kterým se upravuje 

název sídla příspěvkové organizace 

 

4. znění dodatku č. 3 zřizovací listiny Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad 

Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, kterým se upravuje 

název sídla příspěvkové organizace 

 

5. znění dodatku č. 7 zřizovací listiny Kulturního střediska města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, kterým se svěřuje k hospodaření 

pozemek p. č. 1826/2 o výměře 2.607 m2 k. ú. Ústí nad Labem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

 

Dodatek č. 3 ke změně zřizovací listiny ZŠ Mírová 

 

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace (dále jen 

ZŠ Mírová) sdělila odboru MOŠ, že ke své hlavní činnosti již nevyužívá část 

pozemku p. č. 4949/480 a část pozemku p. č. 4949/481 v k. ú. Ústí nad Labem. 

Tyto části pozemků jsou mimo oplocený areál školy a jsou využívány jako veřejný 

prostor.  

Oddělením výše uvedených pozemků vznikl pozemek p. č. 4949/957 o výměře 

1 413 m2 v k. ú. Ústí nad Labem, který bude na základně schválení Rady MO ÚL 

– Severní Terasa (usn. č. 133/16) a Rady města ÚL (usn. č. 307/17) převeden 

do správy MO ÚL – Severní Terasa. 

 

Dodatkem č. 3 ke změně zřizovací listiny ZŠ Mírová bude provedena změna 

výměr pozemku p. č. 4949/480 a č. 4949/481 v k. ú. ÚL takto: 

 

Pozemek p. č.  Katastrální 

území 

původní 

výměra 

v m2 

nová 

výměra 

v m2 

oddělená 

část 

v m2  

4949/480 Ústí nad Labem 9 457 8 069 1 388 

4949/481 Ústí nad Labem   104    79      25 

 

Na základě výše uvedeného žádáme Zastupitelstvo města o schválení dodatku č. 3 

ke změně zřizovací listiny ZŠ Mírová, který je v příloze č. 1 důvodové zprávy  

 

 

Dodatek č. 3 ke změně zřizovací listiny ZŠ Pod Vodojemem 

 

Odbor MOŠ obdržel žádost odboru dopravy a majetku MmÚ o svěření pozemku 

p. č. 116/3 o výměře 142 m2 v k. ú. Všebořice do správy Základní školy Ústí 

nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ Pod 

Vodojemem). 

Pozemek p. č. 116/3 funkčně náleží k parcele č. 125/40 v k. ú. Všebořice, na které 

je školní hřiště ZŠ Pod Vodojemem, viz snímek z katastru nemovitostí v příloze 

č. 4 důvodové zprávy. Parcelu nabylo město Ústí nad Labem na základě usn. ZM 

č. 130/15 ze dne 2. 12. 2015 formou darovací smlouvy od Ústeckého kraje. 

 

Žádáme Zastupitelstvo města o schválení dodatku č. 3 ke změně zřizovací listiny 

ZŠ Pod Vodojemem, který je v příloze č. 3 důvodové zprávy 
 

 

Dodatek č. 5 ke změně zřizovací listiny ZŠ E. Krásnohorské 

Dodatek č. 3 ke změně zřizovací listiny MŠ Sluníčko 

 

Dle §27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, mají obce od 1. 1. 2018 za povinnost vést evidenci 



Důvodová zpráva: 
 

všech zřízených příspěvkových organizacích v integrovaném agendovém 

informačním systému registru osob (ROS-IAIS). V přípravné fázi probíhá 

ztotožnění adresy sídla příspěvkové organizace v RÚIAN. U dvou příspěvkových 

organizací nebylo možné provést ztotožnění sídla, neboť mají ve zřizovací listině 

chybně uvedený název ulice. Z tohoto důvodu odbor MOŠ navrhuje provést 

úpravu čl. I. zřizovací listiny: 

- Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové 

organizace, kdy se název ulice E. Krásnohorské upravuje na správný název 

Elišky Krásnohorské, viz příloha č. 5 důvodové zprávy 

- Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové 

organizace, kdy se název ulice J. Jabůrkové upravuje na správný název Jožky 

Jabůrkové, viz příloha č. 6 důvodové zprávy 

 

Název obou škol se nemění. Žádáme Zastupitelstvo města o schválení 

znění dodatku č. 5 ke změně zřizovací listiny ZŠ E. Krásnohorské a znění dodatku 

č. 3 ke změně zřizovací listiny MŠ Sluníčko.  

 

 

Dodatek č. 7 k úplnému znění zřizovací listiny Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem má svěřen k hospodaření areál Letního 

kina. Kontrolou pozemků v areálu Letního kina bylo zjištěno, že jeden z pozemků 

nacházející se v tomto oploceném areálu není svěřen příspěvkové organizaci 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem k hospodaření. Jedná se o pozemek 

p. č. 1826/2, výměra 2.607 m2 v k. ú. Ústí nad Labem (snímek katastrální mapy viz 

příloha č. 8 důvodové zprávy), který vznikl oddělením z pozemkové parcely  

p. č. 1826 v k. ú. Ústí nad Labem  

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení návrh 

dodatku č. 7 (příloha č. 7 důvodové zprávy), kterým dojde k zařazení pozemku 

p. č. 1826/2 v k. ú. Ústí nad Labem do majetku svěřeného k hospodaření 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. 

 

 

Dodatky k výše uvedeným zřizovacím listinám byly odsouhlaseny na jednání RM, 

usnesením č. 307/17 ze dne 10. 5. 2017 viz příloha č. 9 důvodové zprávy. 

 

Příloha č. 1: Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Mírová  

Příloha č. 2: Snímek z KN pozemek p. č. 4949/957 k. ú. Ústí nad Labem 

Příloha č. 3: Dodatek č. 3 ke změně ZL ZŠ Pod Vodojemem  

Příloha č. 4: Snímek z KN pozemek p. č. 116/3 v k. ú. Všebořice 

Příloha č. 5: Dodatek č. 5 ke změně ZL ZŠ E. Krásnohorské 

Příloha č. 6: Dodatek č. 3 ke změně ZL MŠ Sluníčko 

Příloha č. 7: Dodatek č. 7 ke směně ZL KS města Ústí nad Labem 

Příloha č. 8: Snímek z KN pozemek p. č. 1826/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

Příloha č. 9: Usnesení RM č. 307/17 ze dne 10. 5. 2017 


