Statutární město Ústí nad Labem

20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
28. 6. 2021

1.

věc:
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
důvod předložení:
§ 84, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
zpracoval:
Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení, Bc. Martina Žirovnická, vedoucí
odboru MO, strategického rozvoje a investic
předkládá:
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
projednáno:
Rada města dne 15. 6. 2021, č. usn. 1928/79R/21
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. se změnou zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, formou
dodatku č. 2 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým bude této
příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření následující nemovitý majetek v k. ú. Klíše:
- p. p. č. 1514/17 o výměře 1 455 m2, zastavěná plocha a nádvoří vč. stavby č. p. 978 technická
vybavenost
- p. p. č. 1514/18 o výměře 8 128 m2, trvalý travní porost

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 224/16Z/21 ze dne 1. 3. 2021 došlo ke schválení
odkupu areálu U Lanovky 978/27 v k. ú. Klíše od společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu,
akciová společnost, IČ 000 11 789 do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Kupní smlouva
byla uzavřena dne 4. 5. 2021.
Areál U Lanovky 978/27 je tvořen níže uvedenými nemovitostmi:
a) pozemek p. č. 1514/17 o výměře 1 455 m2, zastavěná plocha a nádvoří
b) stavba č. p. 978, technické vybavení, která je součástí pozemku p. č. 1514/17
c) pozemek p. č. 1514/18 o výměře 8 128 m2, trvalý travní porost
vše v k. ú. Klíše
Výše uvedený areál využívá Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace k výkonu své
hlavní činnosti na základě uzavřené nájemní smlouvy se společností Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost, IČ 000 11 789. Tato smlouva byla uzavřena dne 29. 6. 2020.
Na základě uzavřené kupní smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností Spolek
pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost došlo k nabytí vlastnictví k výše uvedeným
nemovitostem a zároveň k přechodu smlouvy o nájmu nemovitostí na město.
S ohledem na to, že Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. využívá tento areál ke své hlavní činnosti a
vlastníkem nemovitostí je Statutární město Ústí nad Labem navrhujeme svěřit výše zmíněný nemovitý
majetek k hospodaření této příspěvkové organizaci, a to formou dodatku č. 2 ke zřizovací listině,
přičemž smlouva o nájmu nemovitostí, která přešla na město od společnosti Spolek pro chemickou a
hutní výrobu, akciové společnosti bude ukončena.
Tento materiál byl projednán na jednání Rady města Ústí nad Labem dne 15. 6. 2021
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