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Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast kultury, Městských služeb 

ÚL a ZOO ÚL 



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  schva luje  s účinností od 1. 4. 2019 

1. zřizovací listiny těchto organizací  

a) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

b) Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

c) Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

d) Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

e) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v pravomoci zastupitelstva města zřizovat 

a rušit příspěvkové organizace a schvalovat jejich zřizovací listiny.  

Statutární město Ústí nad Labem zřizuje v oblasti kultury: 

- Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci 

(KSmÚL) 

- Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci (Muzeum) 

- Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci (ČSmÚL) 

 

Dále město zřizuje  

- Městské služby Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci (MSÚL) a 

- Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci (ZOO) 

Obsah zřizovacích listin je dán ustanovením § 27 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odbor MOŠ zpracoval návrh nových zřizovacích listin, které vycházejí 

z legislativních změn např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak 

i z provozních zkušeností a poznatků, zejména při nabývání majetku a nakládání 

se svěřeným majetkem. 

 

Komentář k čl. II Příspěvková organizace 

Název a sídlo se u žádné z organizací nemění. 

 

Komentář k čl. III Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace se upravuje u KSmÚL a ČSmÚL tak, že 

se vypouští činnost: poskytuje informační služby související s předmětem činnosti a 

to včetně zpřístupňování informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí, 

pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze. 

Zřizovací listina KSmÚL je v příloze č. 1 důvodové zprávy 

Zřizovací listina Muzea je v příloze č. 2 důvodové zprávy 

Zřizovací listina ČSmÚL je v příloze č. 3 důvodové zprávy 

Zřizovací listina ZOO je v příloze č. 4 důvodové zprávy 

Zřizovací listina MSÚL je v příloze č. 5 důvodové zprávy 

 

Komentář k čl. IV. Statutární orgán 
Článek IV. zřizovací listiny je shodný pro všechny výše uvedené organizace. 

Zásady řízení příspěvkových organizací města Ústí nad Labem budou zpracovány 

po schválení zřizovacích listin a předloženy Radě města ke schválení. 

 

Komentář k čl. V. Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci 

k hospodaření 
Článek V. zřizovací listiny je shodný pro všechny výše uvedené organizace mimo 

Muzea, které má svěřeny sbírky muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Stav svěřeného movitého majetku je vymezen dle inventarizace jednotlivých 



Důvodová zpráva: 
 

organizací ke dni 31. 12. 2018 viz příloha č. 7 důvodové zprávy.  

Seznam nemovitého majetku svěřeného organizacím je v příloze č. 6 důvodové 

zprávy. Nemovitý majetek je veden jako vybraný majetek města. Od 1. 4. 2019 

dochází ke změně svěřeného nemovitého majetku v ZOO, neboť dvě stavby 

přechodného charakteru, které se nezapisují do KN (garáž II a klec rysa červeného) 

na p. p. č. 1210/1 v k. ú. Krásné Březno byly odstraněny z důvodu dlouhodobé 

nefunkčnosti a z bezpečnostních důvodů. 

 

Komentář k čl. VI. Vymezení majetkových práv a povinností organizace  
Článek VI. je shodný pro všechny organizace až na výjimky viz níže:  

Muzeum má stanovena specifická práva a povinnosti ke sbírkám muzejní povahy 

viz bod 7.12 tohoto článku. V souvislosti s rekonstrukcí budovy muzea, s cílem 

zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum, je organizace 

povinna dodržovat zásady viz bod 7.13 tohoto článku (udržitelnost projektu končí 

v roce 2021). 

ZOO má specifická práva a povinnosti při nakládání se zvířaty v ZOO viz bod 11, 

12, a 13 tohoto článku  

MSÚL mají specifická práva a povinnosti stanoveny v bodě 8.4 a 9.3. tohoto článku. 

 

Nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele: Na základě návrhu nové zřizovací 

listiny budou organizace oprávněny do vlastnictví zřizovatele nabývat majetek, 

jak koupí, tak i darem, včetně peněžitých darů. Zřizovatel bude vázán účelem 

poskytnutého daru.  

Při nabývání nemovitého majetku do vlastnictví zřizovatele bude organizace 

povinná vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele, který bude vydávat 

zastupitelstvo města. 

 

Nabývání majetku do vlastnictví organizace: Od roku 2009 mohou příspěvkové 

organizace vlastnit majetek. Při nabývání majetku do svého vlastnictví bude 

organizace povinná vyžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele. Touto 

zřizovací listinou uděluje zřizovatel předchozí souhlas k přijímání účelově 

neurčených peněžitých darů do vlastnictví organizace. 

 

Komentář k čl. VII. Okruhy doplňkové činnosti 
Přehled doplňkové činnosti, která bude příspěvkovým organizacím povolena, je 

uveden ve zřizovací listině dané organizace. 

 

Komentář k čl. VIII. Doba, na kterou se organizace zřizuje 
Všechny příspěvkové organizace jsou zřízeny na dobu neurčitou. 

 

Komentář k čl. IX. Závěrečná ustanovení  
Muzeum, KSÚL a MSÚL mají ve zřizovací listině článek IX. označen jako 

„Závěrečné ustanovení“.  

U organizací s dozorčí radou tj. ČSmÚL a ZOO je závěrečné ustanovení označeno 

jako článek X. 



Důvodová zpráva: 
 

 

Zřizovací listiny jsou vyhotoveny ve 4 stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží 

organizace a dvě vyhotovení zřizovatel. U organizací, které jsou zapsané 

v obchodním rejstříku, bude zřizovací listina vyhotovena v 5 stejnopisech 

a zřizovatel obdrží tři vyhotovení (jedná se o MSÚL a ČSmÚL, jenž byly zřízeny 

po 1. 1. 2001). 

 

Komentář k čl. IX. Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence  
Od roku 2015 byla zřizovací listinou ČSmÚL a ZOO ustanovena dozorčí rada viz 

článek IX. s názvem „Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence“.  

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a ani žádný jiný zákonný předpis nepojednává o institutu 

dozorčí rady příspěvkové organizace.  

 

 

 

Odbor MOŠ předkládá ke schválení zřizovací listiny dle důvodové zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Návrh zřizovací listiny Kulturního střediska města Ústí nad Labem 

Příloha č. 2 – Návrh zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem  

Příloha č. 3 – Návrh zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem  

Příloha č. 4 – Návrh zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem  

Příloha č. 5 – Návrh zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem 

Příloha č. 6 – Přehled svěřeného nemovitého majetku 

Příloha č. 7 – Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018 


