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Statutární město Ústí nad Labem, 
400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, IČ 00081531 

 

 
     Č. j.  

 

 

 

Zřizovací listina 

 

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. 315/04 A) 1. ze dne 16. 12. 2004 Statutární město 

Ústí nad Labem zřídilo s účinností od 1. 1. 2005 Městské služby Ústí nad Labem, 

příspěvkovou organizaci, IČ 71238301 a vydalo o tom dne 22. 12. 2004 zřizovací listinu 

schválenou usnesením Zastupitelstva města č. 315/04 A) 2. ze dne 16. 12. 2004. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 622/06 ze dne 22. 6. 2006 byla upravena zřizovací listina 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a Statutární město Ústí nad 

Labem vydalo dne 1. 7. 2006 úplné znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, 

kterým byla zrušena zřizovací listina ze dne 22. 12. 2004. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 282/16 ze dne 21. 9. 2016 byla upravena zřizovací listina 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a Statutární město Ústí nad 

Labem vydalo dne 6. 10. 2016 úplné znění zřizovací listiny, kterým byla zrušena zřizovací 

listina ze dne 1. 7. 2006. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č………../19 ze dne ………2019 Statutární město Ústí nad 

Labem  

 

vydává s účinností od 1. 4. 2019 

 

podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu v tomto znění: 

 

 

Čl. I. 

Úplný název zřizovatele 

 

Zřizovatel:   Statutární město Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 

 

Sídlo:    Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Identifikační číslo: 00081531 

 

(dále jen „zřizovatel“) 
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Čl. II. 

Příspěvková organizace 

 

Název: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

 

Sídlo:   Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Identifikační číslo:  71238301 

 

(dále jen „organizace“) 

 

 

Čl. III. 

Hlavní účel a přemět činnosti organizace 

 

1. Hlavním účelem příspěvkové organizace je provozování parkovišť, garáží, pohřební 

služby, pohřebisť a krematorií, dále provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

sloužících k regeneraci a rekondici, provozování lázní, provozování vnitrostátní silniční 

motorové dopravy nákladní. 

 

2. K naplnění hlavního účelu vykonává organizace tyto hlavní činnosti: 

a) provozování parkovišť a garáží 

b) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

c) provozování pohřební služby 

d) provozování a údržba pohřebišť ve vlastnictví nebo nájmu zřizovatele 

 

 

Čl. IV.  

Statutární orgán 
 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

 

Čl. V. 

Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 
 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

 

Čl. VI. 

Vymezení majetkových práv a povinností organizace 
 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

Bod 8 je upraven v ustanovení 8.4 takto: 

Organizace je oprávněna jednotlivé movité věci pronajímat třetím osobám za cenu obvyklou 

nejdéle na dobu 31 kalendářních dnů, na domu delší než 31 kalendářních dnů pouze se 
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souhlasem zřizovatele, toto ustanovení se nevztahuje na pronájem prodejních stánků. Tento 

pronájem bude realizovat ve vlastní režii, tj. na vlastní náklady, svým jménem, na základě 

smluvních vztahů a na svojí odpovědnost (nebezpečí škody nese výlučně organizace). 

Vlastník se pronájmu nezúčastňuje a nenese za něj žádnou odpovědnost. 

 

Bod 9 je upraven v ustanovení 9.3 takto: 

Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele smluvně pronajmout nebo propachtovat 

za cenu obvyklou svěřený nemovitý majetek nejdéle na dobu jednoho roku. Při opakovaném 

uzavření této smlouvy se stejným nájemcem nebo pachtýřem nebo při uzavření smlouvy 

na dobu delší než jeden rok, bude smlouva uzavřena se souhlasem zřizovatele (s výjimkou 

bodu 9.7). Opakovaný pronájem parkovacích míst je organizace oprávněna uzavírat bez 

souhlasu zřizovatele. V případě pronájmu nemovitého majetku souvisejícího s výkonem 

činnosti provozování a údržba pohřebišť může organizace uzavírat nájemní smlouvy 

v souladu s platným Řádem veřejného pohřebiště. 

 

 

Čl. VII. 

Okruhy doplňkové činnosti 

 

1. Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel 

organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a v účetnictví 

se sleduje odděleně od hlavní činnosti organizace. Zisk vytvořený v doplňkové činnosti 

může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nepovolí 

jiné využití tohoto zdroje. 

 

2. Organizaci se povoluje následující doplňková činnost: 

a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

b) hostinská činnost 

c) poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti cvičení dětí, seniorů a 

těhotných žen v bazénech a na koupalištích  

d) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

 velkoobchod a maloobchod 

 skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 pronájem a půjčování věcí movitých 

 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

 provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných 

akcí 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 

činnosti 

 mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti 

 poskytování technických služeb 

 

 

Čl. VIII 

Doba, na kterou se organizace zřizuje 

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 
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Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vydáním této zřizovací listiny se ruší úplné znění zřizovací listiny vydané Statutárním 

městem Ústí nad Labem dne 6. 10. 2016 včetně všech dodatků. 

 

2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího podpisu primátorem Statutárního města 

Ústí nad Labem po jejím schválení Zastupitelstvem města Ústí nad Labem.  

 

3. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací 

listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy. 

 

4. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 5 vyhotoveních, které mají stejnou platnost 

originálu. Dvě vyhotovení obdrží organizace a tři vyhotovení zřizovatel. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

               primátor města Ústí nad Labem 


