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

 

 

 

 

 

Zřizovací listina 
 

Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. III. A. 1) dne 27. 10. 1994 Město Ústí nad Labem 

zřídilo s účinností od 1. 1. 1995 příspěvkovou organizaci Jesle města Ústí nad Labem, 

IČ 44555458 a vydalo o tom dne 4. 11. 1994 zřizovací listinu schválenou usnesením Rady 

města Ústí nad Labem č. III. A. 1) ze dne 27. 10. 1994. 

 

Usnesením Rady města č. 267/98 B) 1. l) ze dne 3. 9. 1998 Město Ústí nad Labem upravilo 

a dne 17. 9. 1998 vydalo zřizovací listinu Jeslí města Ústí nad Labem, kterou byla nahrazena 

zřizovací listina ze dne 4. 11. 1994. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 322/04 ze dne 16. 12. 2004 Město Ústí nad Labem upravilo 

a dne 28. 12. 2004 vydalo zřizovací listinu Jeslí města Ústí nad Labem, kterou byla nahrazena 

zřizovací listina ze dne 17. 9. 1998. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. 249/12 ze dne 13. 12. 2012 Město Ústí nad Labem upravilo 

a dne 7. 1. 2013 vydalo zřizovací listinu Jeslí města Ústí nad Labem, kterou byla nahrazena 

zřizovací listina ze dne 28. 12. 2004. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č. ………..ze dne ……..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“) 

 



  Příloha č. 4 

Strana 2 (celkem 4)  

Čl. II. 

Příspěvková organizace 
 

Název: Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

Sídlo:   Mezní 2853/2, 400 11 Ústí nad Labem 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Identifikační číslo:  44555458 

 

(dále jen „organizace“) 

 

 

Čl. III. 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

 

1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je výchovná péče o svěřené děti do tří let 

věku v denním režimu. 

 

2. Hlavním předmětem činnosti organizace je: 

a) péče zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, 

hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku 

dítěte, 

b) zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, 

spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně 

poskytování první pomoci. 

 

3. Při zajišťování úkolů uvedených v tomto článku organizace spolupracuje s českými a 

zahraničními fyzickými a právnickými osobami, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s 

posláním a prací organizace. 

 

4. Organizace poskytuje závodní stravování svým zaměstnancům ve vlastním zařízení 

závodního stravování. 

 

ČL. IV.  

Statutární orgán 

 

1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou města Ústí 

nad Labem. 

2. Ředitel je odpovědný Radě města Ústí nad Labem za celkovou činnost a hospodaření 

organizace, plní povinnosti vedoucího organizace. Při své činnosti se řídí závaznými 

právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami a nařízeními města Ústí nad Labem, 

směrnicemi Rady města, usneseními orgánů města a pokyny zřizovatele, touto zřizovací 

listinou a vnitřními organizačními předpisy organizace. Ředitel je zaměstnancem 

organizace. 

3. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Za organizaci se podepisuje tak, 

že k vytištěnému názvu organizace, jménu, příjmení a funkci ředitele připojí svůj 

vlastnoruční podpis a otisk razítka. 
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4. Ředitel pověřuje z řad zaměstnanců organizace svého zástupce, který jej bude zastupovat 

po dobu jeho nepřítomnosti ve vymezeném rozsahu jeho práv a povinností. Zástupce 

se podepisuje za organizaci tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu, příjmení 

a funkci ředitele připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zkratky „v. z.“ 

(v zastoupení) a otisk razítka. Ředitel může být zastupován smluvním zástupcem, který je 

oprávněn jednat v konkrétní věci a v rozsahu stanoveném v plné moci. Plná moc musí být 

písemná.  

5. Ředitel je osobou odpovědnou za výkon působnosti v oblastech dle čl. VI. Bod 7.10. 

Ředitel je oprávněn ustanovit svého zástupce „odpovědnou osobu“ pokud to charakter 

činnosti či legislativa vyžaduje. 

6. Ředitel vydává organizační řád, kterým stanoví organizační členění organizace. Vnitřní 

celek vymezený dle organizačního řádu, jako organizační útvar, řídí vedoucí zaměstnanec 

jmenovaný a odvolávaný ředitelem. 

7. Další vymezení pravomocí a povinností ředitele stanovují Zásady řízení příspěvkových 

organizací města Ústí nad Labem, schválené zřizovatelem. 

 

 

Čl. V. 

Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

Text shodný se zřizovací listinou školy 

 

 

Čl. VI. 

Vymezení majetkových práv a povinností organizace 

 

Text shodný se zřizovací listinou školy 

 

 

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:  

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 hostinská činnost 

 poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání kojenců, batolat a 

dětí předškolního věku 

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

- velkoobchod a maloobchod 

- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního 

zboží 

- pronájem a půjčování věcí movitých  

- reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení 
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- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské 

činnosti  

- poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

 

 

Čl. VIII. 

Doba, na kterou se organizace zřizuje 

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vydáním této zřizovací listiny se ruší zřizovací listina vydaná Statutárním městem Ústí nad 

Labem dne 7. 1. 2013. 

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 ve 4 vyhotoveních, které mají stejnou platnost 

originálu. Dvě vyhotovení obdrží organizace a dvě vyhotovení zřizovatel. 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

 

 

       Mgr. Ing. Nedvědický 

         primátor města Ústí nad Labem 

 


