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Nová Příloha č. 1 Materiál ZM dne 20.6.2018 bod č. 12 

  
        

 Statutární město Ústí nad Labem 
401 00 Ústí nad Labem, Velká hradební 8, IČ 00081531, 

 

 

Dodatek č. 2 úplného znění zřizovací listiny 
 

 

                    Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
 

Usnesením Zastupitelstva města č. 282/16 ze dne 21.9.2016 bylo s účinností od 1.10.2016 

schváleno úplné znění zřizovací listiny.  

Usnesením Zastupitelstva města č. 433/17 ze dne 10.4.2017 byl s účinností od 1.5.2017 

schválen tento dodatek, kterým se mění Čl. V citovaného úplného znění zřizovací listiny ze 

dne 1.5.2017. 

Usnesením Zastupitelstva města č. …. /18 ze dne ……………. byl s účinností od 1.7.2018 

schválen tento dodatek k úplnému znění zřizovací listiny, kterým se mění Čl III a Čl. V 

citovaného úplného znění zřizovací listiny ze dne 1.5.2017 takto  

 

 

 

1) Změna v čl. III. – Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

- mění se účel vykonávání hlavní činnosti organizace takto: 

 

  

                                                                  Čl. III. 

                                       Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

     

- ostatní vedlejší služby v dopravě (zejména provozování parkovišť bez 

ostrahy i s ostrahou, provozování garáží bez ostrahy i s ostrahou, vnitrostátní 

doprava provozovaná vozidly od 3,5 t celkové hmotnosti i vozidly nad 3,5 t 

celkové hmotnosti 

- služby v oblasti tělesné hygieny (zejména provozování saun a fitnescentra) 

- ostatní rekreační činnosti (zejména provozování rekreačních činností 

v areálu koupališť, plavecké haly, zimního stadionu, stadionu Neštěmice, 

městských lázní a tenisového areálu za Zimním stadionem) 

- pohřební a související služby (zejména pohřební služba, sjednávání smluv o 

pohřbení, přeprava lidských pozůstatků, uložení lidských pozůstatků  

do rakve, úprava zemřelého, přechodné uložení lidských pozůstatků 

v prostorách k tomu určených, pohřební obřad – pietní akt, provozování 

pohřebišť, služby spojené s kopáním hrobů pro uložení pozůstatků, provádění 

exhumací, ukládání lidských pozůstatků do hrobů a hrobek, provádění vsypu 

zpopelněných lidských pozůstatků, správa a údržba pohřebiště, včetně úprav 

hrobů, komunikací a okolní zeleně, pronájem hrobových míst a související 

evidence provozování krematoria, poskytování služeb spojených se 

zpopelněním lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků, 

evidence provozu krematoria, zabezpečování hudebního doprovodu, ukládání 

lidských pozůstatků, úprava popela, ukládání do uren, úschova uren) 
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2) Změna čl. V. – Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření  

- mění se nemovitý majetek předaný organizaci do hospodaření takto: 

 

 

 

 

Čl. V. 

       Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

Příspěvkové organizaci se svěřuje a vyjímá dále uvedený majetek ve vlastnictví 

zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

 

a) pod písmeno A) nemovitý   majetek se svěřuje k hospodaření: 

pozemek p.č. 422/1 o výměře 3914 m2 – sportoviště a rekreační plocha 

       pozemek p.č. 422/3 o výměře 7283 m2 – sportoviště a rekreační plocha  

 

pozemek p.č. 422/4 o výměře 1018 m2 – zastavěná plocha – včetně budovy bez       

čp/če 

pozemek p.č. 418/6 o výměře 1163 m2 – ostatní plocha 

vše v k. ú. Klíše 

 

b) z písmena A) nemovitý majetek se  vyjímá  z  hospodaření: 

protipožární dveře umístěné na parkovišti Kulturního domu CORSO 

vodovod závlahový umístěný na Sektorovém centru Ústí nad Labem - sportoviště 

                   pozemek p.č. 472/176 o výměře 4416 m2 zastavěná plocha – parkoviště 

pozemek p.č. 472/181 o výměře 250 m2 ostatní plocha 

            pozemek p.č. 472/157 o výměře 1635 m2 zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu č.p. 801  

pozemek p.č. 472/158 o výměře 88 m2 zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu bez čp/če,  

pozemek p.č. 472/159 o výměře 643 m2 zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu bez čp/če 

vše v k.ú. Krásné Březno 

     z písmena B) majetek movitý se vyjímá movitý majetek: 

    - movitý majetek Kulturního domu CORSO v celkové výši 2 038 669,70 Kč, 

přičemž   tento  majetek je specifikován v příloze č. 1a tohoto dodatku 

    - movitý majetek Sektorového centra Ústí nad Labem – sportoviště v celkové výši 

45 831,43 Kč, přičemž tento  majetek je specifikován v příloze č. 1b tohoto 

dodatku 

    z písmena C) majetek movitý vedený na podrozvahových účtech se vyjímá: 

- movitý majetek Kulturního domu CORSO v celkové výši 1 398,28 Kč, přičemž  

tento  majetek je specifikován v příloze č. 1a tohoto dodatku 

 

 

 

3) Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, která mají stejnou 

platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení 

zřizovatel. 
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2. Ostatní ustanovení zřizovací listiny ze dne 1. 10. 2016 v platném znění zůstávají 

nezměněna. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………………… 

 

 

 

 

           Ing. Věra Nechybová 

             primátorka města Ústí nad Labem 


