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            Příloha č. 1  

        

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

 

 

Dodatek č. 1 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. …. /17 ze dne ……………. byl schválen tento dodatek 

k úplnému znění zřizovací listiny, kterým se mění Čl. V citovaného úplného znění zřizovací 

listiny ze dne 1.10.2016 takto  

 

 

 

1) 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 vyjímá z hospodaření dále uvedený majetek ve vlastnictví 

zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

 

a) pod písmenem A) nemovitý majetek se  mění celkové výměry u pozemků:   

- p.č. 1857/5 v k.ú. Klíše z výměry 219 m2 na výměru 218 m2  

- p.č. 1883/2 v k.ú. Klíše z výměry 6237 m2 na výměru 6264 m2  

- p.č. 1883/3 v k.ú. Klíše z výměry 976 m2 na výměru 977 m2  

                   - p.č. 1883/6 v k.ú. Klíše z výměry 612 m2 na výměru 619 m2  

- p.č. 1896/13 v k.ú. Klíše z výměry 596 m2 na výměru 486 m2  

- p.č. 1896/14 v k.ú. Klíše z výměry 321 m2 na výměru 488 m2  

- p.č. 1896/15 v k.ú. Klíše z výměry 233 m2 na výměru 258 m2  

- p.č. 1897/4 v k.ú. Klíše z výměry 2593 m2 na výměru 2486 m2  

- p.č. 1897/5 v k.ú. Klíše z výměry 254 m2 na výměru 242 m2 

 

c) z písmena B) majetek movitý se vyjímá movitý majetek: 

    - movitý majetek Městského stadionu v celkové výši 783 986,67 Kč, přičemž   

tento  majetek je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku 

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

- movitý majetek Městského stadionu v celkové výši 2 419,15 Kč, přičemž  tento  

majetek je specifikován v přílozeč. 1 tohoto dodatku 

 

 

 

 



Stránka 2 z 2 

 

 

2) Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dne 1.5.2017. 

 

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

platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení 

zřizovatel. 

 

3. 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 


