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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název organizace: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec, Zámecké náměstí 1
sídlo: 257 08 Načeradec, Zámecké nám. 1
identifikační číslo: 61 664 642
Činnosti, práva a povinnosti vykonávané k tomuto datu včetně příslušnosti hospodařit s majetkem státu vykonává od
1. 1. 2015: Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec-Prčice, Luční 330, sídlo: 257 91 Sedlec-Prčice, Luční 330, identifikační číslo: 61 660 116.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky,
5. května 383
nový název: Výchovný ústav
nové sídlo: 561 12 Brandýs nad Orlicí, Komenského 1
identifikační číslo: 49 314 904
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Nový Jičín, Divadelní 12
nový název: Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín
sídlo: Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 00 601 586
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, základní škola, střední škola a školní jídelna, Velké Meziříčí,
					
K Rakůvkám 1
nový název: Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí,
			
K Rakůvkám 1
sídlo: K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí,
identifikační číslo: 48 897574
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 9. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
b) název příspěvkové organizace: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Buškovice 203
nový název: Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice
sídlo: 441 01 Podbořany, Buškovice 203
identifikační číslo: 49 123 947
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
původní sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Západní 1050/15
nové sídlo: 360 01 Karlovy Vary, Lidická 590/38
identifikační číslo: 49 753 843
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a obchodní akademie Chodov
nový název: Gymnázium a střední odborná škola Chodov
sídlo: 357 35 Chodov, Smetanova 738
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identifikační číslo: 49 76 72 08
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
identifikační číslo: 71175130
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní účel zřízení organizace: beze změny
Původní znění čl. III.:
Hlavní předmět činnosti organizace
• poskytování ústavní a výchovné zdravotní péče pro děti od narození do tří let věku (v odůvodněných případech a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů
zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí,
• poskytování zejména bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče, přiměřeného osobního vybavení nezaopatřeným dětem,
• poskytování osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb nezaopatřeným dětem s přihlédnutím k jejich potřebám,
• poskytování pomoci a odborného poradenství rodičům dětí se specifickými zdravotními potřebami, nebo
jejich zákonným zástupcům, nejsou-li rodiče zákonnými zástupci dítěte, dále pěstounů nebo jiným pečujícím
osobám, v souvislosti s péčí o tyto děti v oblastech ošetřovatelské péče, lékařské péče, psychologie, fyzioterapie a výchovné péče,
• poskytování konzultačních služeb.
Nové znění čl. III.:
Hlavní předmět činnosti organizace
• poskytování ústavní a výchovné zdravotní péče pro děti od narození do tří let věku (v odůvodněných případech a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů
zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí,
• poskytování zejména bydlení, zaopatření, zdravotní péče, rehabilitace, kulturní a rekreační péče, přiměřeného osobního vybavení nezaopatřeným dětem,
• poskytování osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb nezaopatřeným dětem s přihlédnutím k jejich potřebám,
• poskytování pomoci a odborného poradenství rodičům dětí se specifickými zdravotními potřebami, nebo
jejich zákonným zástupcům, nejsou-li rodiče zákonnými zástupci dítěte, dále pěstounům nebo jiným pečujícím osobám, v souvislosti s péčí o tyto děti v oblastech ošetřovatelské péče, lékařské péče, psychologie,
fyzioterapie a výchovné péče,
• poskytování ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů nepříznivé životní situace ohroženo
jejich zdraví,
• poskytování edukačních pobytů pro matky s dětmi a zácvik matek v péči o dítě se zdravotním postižením,
chronicky nemocné dítě, zdravé dítě vyžadující zvláštní přístup, dítě se specifickými potřebami,
• poskytování zdravotních služeb v oboru činnosti fyzioterapeut bez odborného dohledu,
• poskytování konzultačních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Původní znění čl. V.:
Vymezení majetku organizace:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Nové znění čl. V.:
Vymezení majetku organizace:
1.	 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2.	 Zřizovatel dále automaticky předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek, který pro zřizovatele nabude příspěvková organizace v souladu se zřizovací listinou.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: beze změny
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
identifikační číslo: 69979821
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Původní znění čl. V.:
Vymezení majetku organizace:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Nové znění čl. V.:
Vymezení majetku organizace:
1.	 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2.	 Zřizovatel dále automaticky předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek, který pro zřizovatele nabude příspěvková organizace v souladu se zřizovací listinou.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 11. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Karlovarský kraj
b) název organizace: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
identifikační číslo: 00574660
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Původní znění čl. V.:
Vymezení majetku organizace:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Nové znění čl. V.:
Vymezení majetku organizace:
1.	 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
2.	 Zřizovatel dále automaticky předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek, který pro zřizovatele nabude příspěvková organizace v souladu se zřizovací listinou.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
Pravidla pro správu majetku kraje, příloha č. 2 zřizovací listiny: beze změny
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) příspěvková organizace: Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvková organizace (zanikající)
identifikační číslo: 47813181
příspěvková organizace: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace (přejímající)
identifikační číslo: 47813211
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OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
identifikační číslo: 70960399
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření je nově vymezen v Příloze č. 1 Dodatku č. 13 ke zřizovací
listině
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Majetková práva a povinnosti jsou nově vymezeny v čl. V dodatku č. 13 ke zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Okruhy doplňkové činnosti jsou nově vymezeny v článku VI. dodatku č. 13 ke zřizovací listině:
–– Pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
–– Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
–– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
identifikační číslo: 72556064
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: doplňují se o tyto činnosti:
–– Zajištění výběrových a nabídkových řízení na drážní a autobusové dopravce, kteří budou zajišťovat provoz na
tratích a linkách na území Olomouckého kraje, a to i s případným přesahem na území sousedících krajů nebo
příhraničního území sousedního státu.
–– Zpracování podkladů ke smlouvám a uzavírání smluv o veřejných službách, dodatků smluv o závazku veřejné
služby, mezikrajských smluv a smluv o úhradě protarifovacích ztrát s autobusovými a drážními dopravci, případně s jiným krajem. Tyto smlouvy a jejich dodatky uzavírá jménem Olomouckého kraje a na odpovědnost
kraje.
–– Poskytování záloh dopravcům (případně jiným krajům) na úhradu prokazatelné ztráty/kompenzace v rámci
objednaného smluvního rozsahu dopravní obslužnosti kraje, přičemž nakládání s finančními prostředky zřizovatele, účelově určenými na tyto úhrady, musí být hospodárné.
–– Uzavírání smluv a zpracování podkladů ke smlouvám mezi Olomouckým krajem a obcemi, týkajících se příspěvků obcí na dopravní obslužnost území Olomouckého kraje (smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnost veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDSOK) a jednání s obcemi v těchto věcech.
–– Ukládání a vymáhání smluvních pokut dopravcům, kteří zajišťují na smluvním základě dopravní obslužnost
Olomouckého kraje.
–– Příprava podkladů pro zřizovatele v případě zjištění porušení rozpočtové kázně ze strany smluvních dopravců.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření je nově vymezen v Příloze č. 1 dodatku č. 2 ke zřizovací
listině
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Majetková práva jsou nově vymezena v článku V. dodatku č. 2 ke zřizovací listině.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: ulice U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 75008271
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
–– plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000 Kč včetně
DPH.
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8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku ukončit a je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.
12.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
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rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace;
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 00091405
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
3.	 Zvláštní majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní hmotný a nehmotný majetek - sbírkové předměty, který je uveden v části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v „chronologické evidenci“ (kniha přírůstková).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
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soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majet-
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kem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.

–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace;
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
sídlo: Horní náměstí č. 7, 750 11 Přerov
identifikační číslo: 097969
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací vystavených po dni 31. 12. 2013.
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
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jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
3.	 Zvláštní majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní hmotný a nehmotný majetek - sbírkové předměty, který je uveden v části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v „chronologické evidenci“ (kniha přírůstková).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
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dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.
12.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz;
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
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–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace;
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vědecká knihovna v Olomouci
sídlo: Bezručova 3, Olomouc, PSČ 779 11
identifikační číslo: 00100625
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
3.	 Zvláštní majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní druh movitého majetku - knihovní fond, který je
uveden v části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Knihovní fond je evidován v souladu se zákonem č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v přírůstkovém seznamu a seznamu úbytků.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
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4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková
organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje je příspěvková organizace oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí s
tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu
bytu.
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12.	

–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace,
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace
sídlo: Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
identifikační číslo: 64095410
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací, vystavených po dni 31. 12. 2013.
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
3.	 Zvláštní majetek:
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Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní hmotný a nehmotný majetek - sbírkové předměty, který je uveden v části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v „chronologické evidenci“ (kniha přírůstková).
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
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s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

12.	

–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.

–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace;
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Olomouci
sídlo: nám. Republiky 5/6, 771 73 Olomouc
identifikační číslo: 00100609
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
- snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací vystavených po dni 31. 12. 2013;
- snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
- zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu trvalé
nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
- zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
3.	 Zvláštní majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní hmotný a nehmotný majetek - sbírkové předměty, který je uveden v části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v „chronologické evidenci“ (kniha přírůstková).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olo-
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mouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.
12.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
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–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz.
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace,
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
sídlo: Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
identifikační číslo: 00098311
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a 3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací vystavených po dni 31. 12. 2013.
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
3.	 Zvláštní majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní hmotný a nehmotný majetek - sbírkové předměty, který je uveden v části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Sbírkové předměty jsou evidovány v souladu
se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v „chronologické evidenci“ (kniha přírůstková).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
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1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb. o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.	
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek, pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
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výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.

–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření, budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
–– pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování služeb zajišťujících jejich řádný provoz;
–– zámečnictví, nástrojařství; kovářství, podkovářství, truhlářství, podlahářství, zednictví a hostinská činnost;
–– výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
–– velkoobchod a maloobchod,
2.	 Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
–– doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace;
–– doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
3.	 Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
4.	 Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem činnosti se vykazují v doplňkové
činnosti.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: 772 00 Olomouc, Aksamitova 8
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identifikační číslo: 00849103
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.	 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. Ředitel řídí organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.	 Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací, vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.	
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–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a
je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.
12.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
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souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
1.	 Zajištění zdravotnických asistencí při pořádání veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí v rámci
přednemocniční neodkladné péče
2.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace
sídlo: Šumperk, Dr. E Beneše 13, PSČ 787 01
identifikační číslo: 75010984
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.	 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. Ředitel řídí organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních
předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.	 Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací, vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést

stránka 26

Ústřední věstník

Částka 3

jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu
obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor
věcí nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo
plán oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
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související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a
je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.

–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci ty to doplňkové činnosti:
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace
sídlo: 793 05 Moravský Beroun, Masarykova 412
identifikační číslo: 00600946
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.	 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. Ředitel řídí organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních
předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.	 Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
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2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací, vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
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dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a
je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.
12.
–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
1.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
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–– ubytovací služby
–– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
–– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
–– výroba, obchod a služby jinde nezařazené
2 Hostinská činnost
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace
sídlo: 779 00 Olomouc, U dětského domova 269
identifikační číslo: 00849197
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.	 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. Ředitel řídí organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních
předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.	 Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací, vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.	 Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
2.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
3.	 Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmí-
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nek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
4.	 Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
5.	 Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
6.	 Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
7.
–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu
obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor
věcí nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo
plán oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a
je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
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nájmu bytu.

–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci ty to doplňkové činnosti:
1.	 péče o dítě do tří let věku v denním režimu.
2.	 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obory činnosti:
–– praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
–– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 19. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Olomoucký kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
sídlo: 783 97 Paseka 145
identifikační číslo: 00849081
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.	 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. Ředitel řídí organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních
předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.	 Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek, uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
–– snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů mezi zřizovatelem a příspěvkovou
organizací, vystavených po dni 31. 12. 2013;
–– snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení;

Částka 3

f)
1.	

2.	

3.	
4.	
5.	

6.	
7.	

Ústřední věstník

stránka 33

–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, zejména Zásadami řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek,
který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného vlastní činností spravovat
a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést
jej v účetnictví.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících, přičemž je
povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat
právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Příspěvková organizace není
oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva
a prominout pohledávku.
Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné
nebo neekonomické, a může také zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za podmínek a s náležitostmi v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna svěřený majetek prodat, směnit,
darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích
osob.
Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

–– Investiční činnost a opravy může příspěvková organizace provádět pouze na základě zřizovatelem schváleného
plánu oprav a investic.
–– Příspěvková organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého majetku.
–– Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak, oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku, pokud výše nákladů na jednotlivou opravu není vyšší než 40 000,- Kč včetně
DPH.
8.	 Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 40 000,- Kč
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000,- Kč
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu zřizovatele. Při pořizovací ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí
nad 40 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek nad 60 000,- Kč mimo plán
oprav a investic může příspěvková organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele.
9.	 Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
10.	Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo soubor
věcí úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje, pokud o majetek neprojevila zájem jiná příspěvková organizace Olomouckého kraje. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, s pořizovací cenou nad 200 000,- Kč vyřazuje příspěvková organizace
s písemným souhlasem zřizovatele, v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.
Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové
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organizace dle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
11.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu
neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s
výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím souhlasu zřizovatele
a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu svěřeného nemovitého a movitého
majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem
související. Příspěvková organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek jako výprosu
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
–– Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, ukončit a
je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu nebo výpůjčky.
–– Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt,
který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech
případech pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, je příspěvková organizace oprávněna bez
souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí
s tím, že příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z
nájmu bytu.
12.	
–– Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a
movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě obvyklé nebo
nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez souhlasu zřizovatele přijmout
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
–– Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který
nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v
souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy užívaného
majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic.
13.	Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku a závazné ukazatele pro
hospodaření budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Příspěvková organizace je povinna
zpracovat a předložit zřizovateli ke schválení plán oprav a investic k čerpání finančních prostředků investičního
fondu na příslušný kalendářní rok a k čerpání finančních prostředků na opravy z provozního příspěvku na příslušný
kalendářní rok.
14.	Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své činnosti a svého hospodaření v
rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
15.	Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat
příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
1.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti:
–– Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
–– Velkoobchod a maloobchod
–– Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
–– Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
–– Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
–– Pronájem a půjčování věcí movitých
–– Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
–– Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
2.	 Hostinská činnost
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3.	 Masérské, rekondiční a regenerační služby
4.	 Výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje energie – fotovoltaické elektrárny a následný prodej do distribuční sítě formou povinného výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie a uplatňováním tzv. „zeleného
bonusu“
V ostatních částech zůstává zřizovací listina beze změny.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Speciální základní škola Svitavy
nový název: Speciální základní škola a střední škola Svitavy
identifikační číslo: 70838283
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř, Pardubice, Sukova třída 1260
nový název: Konzervatoř Pardubice
identifikační číslo: 48161110
změnu názvu příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838
nový název: Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
identifikační číslo: 00498874
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 4. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod Kuňkou
sídlo: Ráby č.p. 162, 533 52 Staré Hradiště
identifikační číslo: 71176217
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
mění se takto:
Z přílohy č.2 – seznam pozemků, vymezující nemovitý majetek, který je předán organizaci k hospodaření, se vyjímá následující položka:
–– pozemek označený jako p. p. č. 484/5 – obec Ráby, katastrální území Ráby.
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov pod hradem Žampach
sídlo: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk
identifikační číslo: 00854271
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Hlavní účel
Domov pod hradem Žampach je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti
sociální služby:
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

stránka 36

Ústřední věstník

Částka 3

–– odlehčovací služby, pobytová forma podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
- služba je poskytována klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci
s postižením tělesným nebo smyslovým.
Služba je dále poskytována dětem a mládeži s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým a s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována
klientům od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým.
Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby - služba je poskytována
klientům od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Domov pod hradem Žampach poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení – služba je poskytována klientům od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením
tělesným nebo smyslovým.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služby a podpora
samostatného bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov pod hradem Žampach dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s
přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst.3),
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov pod hradem Žampach dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým
a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu
s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: beze změny
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na zámku Bystré
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sídlo: Zámecká 1, 569 92 Bystré
identifikační číslo: 75007932
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto:
Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Hlavní účel:
Domov na zámku Bystré je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální
služby
–– domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– sociálně terapeutické dílny podle § 67 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
–– podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo
území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně
nebo tělesné postižení. Dále je služba poskytována osobám s mentálním postižením od 3 let věku, které mohou
mít též přidružené smyslové postižení lehčího stupně nebo tělesné postižení s nařízenou ústavní nebo ochrannou
výchovou.
Domov na zámku Bystré poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let věku s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením, které mohou mít též přidružené tělesné nebo smyslové postižení lehčího
stupně. V sociální službě chráněné bydlení je podporováno partnerské soužití.
Domov na zámku Bystré poskytuje ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny osobám od 18 do 60 let
s lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří nejsou vzhledem ke svým schopnostem, dovednostem a pracovním návykům schopni uplatnění v běžném zaměstnání.
Domov na zámku Bystré poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám s mentálním
postižením od 18 let věku.
Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a podpora samostatného bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách Domov na zámku Bystré dále
• poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s
přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst.3),
• zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov na zámku Bystré dále zajišťuje:
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s
ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance
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v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů s možností převzetí jejich finančních prostředků v
Domově na zámku Bystré,
• zprostředkování hipoterapie a canisterapie,
• umožnění výkonu praxe školám středním, vyšším odborným a vysokým,
• plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: beze změny
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov u fontány
sídlo: Libušina 1060, 535 16 Přelouč
identifikační číslo: 711 76 225
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: beze změny
f) vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
mění se takto:
Doplňková činnost
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti:
• hostinská činnost
• ubytovací služby
Tyto činnosti vykonává Domov u fontány na základě zvláštního oprávnění.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Pardubický kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov na hradě Rychmburk
sídlo: Předhradí 17, 539 74 Předhradí
identifikační číslo: 15053822
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto
Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Hlavní účel
Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti
sociální služby:
–– domovy se zvláštním režimem podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
–– chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytované sociální služby jsou službami obecného hospodářského zájmu (SOHZ) dle Rozhodnutí Komise ze
dne 20. prosince 2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU.
Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné
osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.
Hlavní předmět činnosti
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Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální službu domovy se zvláštním režimem - služba je poskytována klientům od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.
Domov na hradě Rychmburk poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení -služba je poskytována klientům od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.
Sociální služby domovy se zvláštním režimem a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto
služby zákonem o sociálních službách.
Na základě zákona o sociálních službách dále Domov na hradě Rychmburk zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

d)
e)
f)
g)
h)

Domov na hradě Rychmburk dále zajišťuje
• výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření se svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání
s ním v souladu s touto zřizovací listinou včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu
potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,
• umožňování praktické výuky školám se sociálním, případně zdravotnickým zaměřením,
• plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření: beze změny
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel k němuž byla zřízena:
beze změny
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
PLZEŇSKÝ KRAJ
oznamuje

sloučení příspěvkových organizací ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Plzeňský kraj
b) příspěvková organizace: Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, příspěvková organizace
sídlo: Náměstí Josefa Urbana 141, 337 01 Rokycany
identifikační číslo: 00368598
příspěvková organizace: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
sídlo: Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň
identifikační číslo: 00228745
Dnem sloučení přešla veškerá práva a závazky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, příspěvkové organizace, včetně majetku vlastního i svěřeného na Západočeské muzeum v Plzni, příspěvkovou organizaci.
ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková
organizace
nový název: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, Čelakovského 5, PSČ: 400 07
identifikační číslo: 18 385 061
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změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Českobratrská 15, PSČ: 415 01
identifikační číslo: 61 515 779
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: vyjmutí „Zařízení školního stravování - Školní
jídelny“. Ostatní beze změny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Benešovo náměstí 1/604, PSČ: 415 49
identifikační číslo: 00 555 878
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zápis „Zařízení školního stravování - Školní
jídelny-výdejny“ - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Ostatní beze změny.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková
organizace
nový název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace
původní sídlo: Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, PSČ: 413 01
nové sídlo: Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, PSČ: 413 01
identifikační číslo: 70 839 824
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
nový název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního
ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
sídlo: Varnsdorf, Bratislavská 2166, PSČ: 407 47
identifikační číslo: 18 383 874
změnu názvu příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace
nový název: Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
sídlo: Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ: 407 77
identifikační číslo: 47 274 719
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
sídlo: Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, PSČ: 413 01
identifikační číslo: 46 773 762
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: zápis „Zájmové vzdělávání - Středisko volného času“ - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Ostatní beze změny.
KRAJ VYSOČINA
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 31. 12. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
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b) název organizace: Gymnázium Pacov
sídlo: Hronova 1079, 395 01 Pacov
identifikační číslo: 62540076
Práva a závazky zrušované organizace, s výjimkou práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přecházejí na
zřizovatele zrušované organizace – Kraj Vysočina.
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí uplynutím dne 31. 12. 2014 na přejímajícího zaměstnavatele: Gymnázium Pacov, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Pacov.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou
sídlo: Komenského 8, Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 48895555 (zanikající organizace)
příspěvková organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou
sídlo: Veselská 35, Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 70832510
nový název sloučené organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a
Praktická škola Žďár nad Sázavou
sídlo: Veselská 35, Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 70832510
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad
Sázavou, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou, jako organizaci přejímající.
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.	 Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
2.	 Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s planými předpisy. Organizace vykonává činnost pedagogicko-psychologické poradny, střední školy pro žáky se zdravotním postižením a speciálně pedagogického centra. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí, zájmové vzdělávání pro děti a
mládež, pořádání vzdělávacích akcí pro děti a mládež, osvětových akcí a provozování sportovišť a sportovních
zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je
organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatele svěřeného majetku.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: V Čl. 5 odstavec 3 zní:
V době nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnanec organizace zařazený na pozici
„zástupce ředitele“, který jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Velké Meziříčí
sídlo: Sokolovská 235/27, Velké Meziříčí
identifikační číslo: 48895393
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.	 Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
2.	 Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí, zájmové vzdělávání pro děti
a mládež, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících
praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s
využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje v souladu s ustanovením
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§ 59 odst. 1 písm. i) zákona č 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 131 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Ředitel jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace
připojí svůj vlastnoruční podpis.
V době nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnanec organizace zařazený na pozici
„zástupce ředitele“, který jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1 této
zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.

2.	 Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací
listiny. Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto
majetku se:
–– snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny v inventarizačních zprávách
sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a schvalovaných zřizovatelem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí
činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou
vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna k provozování doplňkové činnosti vymezené v příloze č. 3 této zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Třebíč
sídlo: Masarykovo nám. 116/9, Třebíč
identifikační číslo: 60418435
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.	 Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání především občanů kraje.
2.	 Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí, zájmové vzdělávání pro děti
a mládež, pořádání vzdělávacích akcí, provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících
praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s
využitím zřizovatelem svěřeného majetku.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. i) zákona č 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 131 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2.	 Ředitel jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace
připojí svůj vlastnoruční podpis.
3.	 V době nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnanec organizace zařazený na pozici
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„zástupce ředitele“, který jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze č. 1 této
zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede v účetnictví.
2.	 Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený v příloze č. 2 této zřizovací
listiny. Ostatní majetek příspěvková organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto
majetku se:
–– snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby
nebo vyřazení;
–– zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;
–– zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého zřizovatele, a to k okamžiku jeho
nabytí.
Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny v inventarizačních zprávách
sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a schvalovaných zřizovatelem.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí
činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou
vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Organizace je oprávněna k provozování doplňkové činnosti vymezené v příloze č. 3 této zřizovací listiny.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Střední škola technická Jihlava
sídlo: Polenská 2, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 13695461
příspěvková organizace: Střední škola automobilní Jihlava
sídlo: Školní 1a, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00056260
příspěvková organizace: Střední průmyslová škola Jihlava
sídlo: tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545992
nový název sloučené organizace: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
sídlo: tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545992
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední škola technická Jihlava a příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na
příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Jihlava, jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti
takto:
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8.	

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Opravy silničních vozidel
Klempířství a oprava karoserií
Hostinská činnost
Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (obor č. 14)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (obor č. 66)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
9.	 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Střední průmyslová škola Třebíč
sídlo: Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 66610702
příspěvková organizace: Střední škola řemesel Třebíč
sídlo: Demlova 890, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 00055077
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední škola řemesel Třebíč, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, jako
organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové
činnosti takto:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Hostinská činnost
Opravy silničních vozidel
Obráběčství
Provozování autoškoly
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (obor č. 14)
• Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a
elektronických zařízení pracujících na malém napětí (obor č. 29)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (obor č. 66)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (obor č. 73)
7.	 Distribuce elektřiny
8.	 Provozování stanice technické kontroly
9.	 Měření emisí zážehových a vznětových motorů
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Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Střední škola technická Žďár nad Sázavou
sídlo: Strojírenská 6, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 00226106
příspěvková organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
sídlo: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 48895598
nový název sloučené organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
sídlo: Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 48895598
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové
činnosti takto:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Obráběčství
Zámečnictví, nástrojářství
Hostinská činnost
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny
včetně
6.	 Čistění a praní textilu a oděvů
7.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to pouze:
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Testování, měření, analýzy a kontroly (obor č. 65)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
8.	 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
sídlo: nám. Svobody 1, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545887
příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
sídlo: Husova 54, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00638056
příspěvková organizace: Střední škola obchodu a Služeb Jihlava
sídlo: Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00836591
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nový název sloučené organizace: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola
služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
sídlo: Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00836591
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava a příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava,
včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Střední
škola obchodu a Služeb Jihlava, jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové
činnosti takto:
1.	 Hostinská činnost
2.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72
3.	 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Třebíč
sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 60418443
příspěvková organizace: Hotelová škola Třebíč
sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 66610699
nový název sloučené organizace: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Třebíč
sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
identifikační číslo: 66610699
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Třebíč, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na
příspěvkovou organizaci Hotelová škola Třebíč, jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové
činnosti takto:
1.	 Hostinská činnost
2.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (obor č. 14)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
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• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (obor č. 60)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
3.	 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí
sídlo: Hornoměstská 35, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 00055450
příspěvková organizace: Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
sídlo: U Světlé 36, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 48895377
nový název sloučené organizace: Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
sídlo: U Světlé 36, 594 01 Velké Meziříčí
identifikační číslo: 48895377
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí, včetně práv a
závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie Velké Meziříčí, jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové
činnosti takto:
1.	 Hostinská činnost
2.	 Provozování autoškoly
3.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivost (obor č. 1)
• Velkoobchod a maloobchod (obor č. 48)
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí (obor č. 73)
4.	 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501
sídlo: Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř
identifikační číslo: 67441351
příspěvková organizace: Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř
sídlo: Na Valech 690, 583 01 Chotěboř
identifikační číslo: 60126671
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nový název sloučené organizace: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
sídlo: Na Valech 690, 583 01 Chotěboř
identifikační číslo: 60126671
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501,
včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Vyšší
odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř, jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové
činnosti takto:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Obráběčství
Truhlářství, podlahářství
Zámečnictví, nástrojářství
Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Ubytovací služby (obor č. 55)
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (obor č. 74)
6.	 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 7. 2014
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875
sídlo: Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 62540068
příspěvková organizace: Gymnázium Pelhřimov
sídlo: Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 62540009
nový název sloučené organizace: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
sídlo: Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov
identifikační číslo: 62540009
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Gymnázium Pelhřimov,
jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1.	 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
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Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 7. 2014.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Kraj Vysočina
b) příspěvková organizace: Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
sídlo: Žižkova 58/1347, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545356
příspěvková organizace: Střední škola stavební Jihlava
sídlo: Žižkova 20, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 60545267
Všechna práva a závazky příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava, včetně práv a závazků
z pracovněprávních vztahů, přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Střední škola stavební Jihlava,
jako organizaci přejímající.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: Příloha č. 3 zřizovací listiny nově
zní:
Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace
Zřizovatel organizace, Kraj Vysočina, vymezuje touto přílohou na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předmět a rozsah doplňkové činnosti takto:
1.	
2.	
•
•
•
3.	

Hostinská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to pouze:
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (obor č. 14)
Ubytovací služby (obor č. 55)
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor č. 72)
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Doplňková činnost nesmí ohrozit plnění úkolů zajišťovaných v rámci hlavní činnosti.
Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v tomto rozsahu od 1. 1. 2015.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
zařazení do bývalého okresu: Benešov
b) název příspěvkové organizace: Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace
sídlo: Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 712 94 678
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: plnění funkce muzea ve smyslu ustanovení § 1
odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a vyhláškou
č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zřizuje
se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti
sbírky muzejní povahy.
Hlavní činnost dosahuje příspěvková organizace zejména následujícími činnostmi, ke kterým využívá zejména
prostor a zařízení Muzea umění a designu:
• shromažďuje sbírky muzejní povahy a jednotlivé sbírkové předměty, jako hmotné doklady vývoje lidské
tvorby, umění, kultury a společnosti. Sbírky tvoří na základě vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti,
• spravuje knižní sbírkový fond a sbírku dokumentů archivní povahy,
• sbírku ve vlastnictví města Benešov spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
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• ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně
zvukovou,
• sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách a vývoji společnosti,
• provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti včetně výzkumů v oboru muzeologie a ochrany sbírek,
• sbírkové předměty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným
zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační
a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými
pro nejširší veřejnost, se zvláštním zřetelem k dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům,
• zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že
je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek
badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých zákonů, a badatelským řádem, který sama vydá,
• zajišťuje veřejné knihovnické služby, provádí výměnu publikací s domácími i zahraničními institucemi,
• vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky, CD-ROM a vyměňuje je
s domácími i zahraničními institucemi,
• pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference,
sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty,
• pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové
a multimediální),
• vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace odborné činnosti,
• vykonává pedagogickou činnost v oborech své činnosti,
• poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy,
• v oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery,
• vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor, zejména:
–– umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí,
–– poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti,
–– vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů,
–– prodává vlastní i nakoupené upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a
další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní,
nosiče audio a video nahrávek,
–– pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v
rozporu s jejím kulturním posláním,
–– poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří,
–– poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti,
–– zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy.
poskytuje informační služby související s předmětem činnosti,
reprografické služby zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu uživatele a související např. s poskytováním
informačních služeb, které nejsou vykonávány za účelem dosažení zisku,
vydávání neperiodických publikací a informačních materiálů v oborech svého předmětu činnosti,
zajišťování obsahu periodických publikací v oborech svého předmětu činnosti evidovaných Ministerstvem kultury, jejichž vydavatelem je město Benešov.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává Rada města Benešov.
Ředitel je zaměstnancem příspěvkové organizace.
Práva a povinnosti ředitele jsou zejména tyto:
–– ředitel je oprávněn zastupovat příspěvkovou organizaci ve všech záležitostech, pokud nejsou obecně závazným
předpisem, včetně obecně závazných vyhlášek města Benešov, touto zřizovací listinou nebo usnesením Rady
nebo Zastupitelstva města Benešov vyhrazeny jinému orgánu, osobě nebo subjektu,
–– ředitel odpovídá za činnost příspěvkové organizace dle zřizovací listiny a za řádné hospodaření příspěvkové
organizace,
–– ředitel předkládá zřizovateli strategii rozvoje příspěvkové organizace, roční plán činnosti, návrh ročního rozpočtu a zprávu o činnosti příspěvkové organizace za uplynulý rok,
–– odpovídá za dodržování platných právních norem,
–– odpovídá za dodržování pravidel BOZP, požárních, hygienických a dalších předpisů,
–– zpracovává a vydává vnitřní předpisy příspěvkové organizace,
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–– řídí a organizuje plnění úkolů příspěvkové organizace,
–– zabezpečuje perspektivní rozvoj příspěvkové organizace,
–– zpracovává podklady pro rozpočet, ekonomické a statistické výkazy,
–– odpovídá za plnění rozpočtu,
–– uplatňuje práva a plní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům příspěvkové organizace,
–– je odpovědný za správu, ochranu a hospodaření se svěřeným majetkem,
–– provádí kontroly plnění úkolů,
–– odpovídá za plnění usnesení a pokynů zřizovatele,
–– odpovídá za správnost materiálů a podkladů, které předkládá zřizovateli,
–– analyzuje finanční a materiálně technické zabezpečení činnosti příspěvkové organizace a zpracovává návrhy na
opatření pro zřizovatele.
4.	 Ředitel předkládá Radě města Benešov čtvrtletně analýzu činnosti příspěvkové organizace a plán činnosti na následující kalendářní čtvrtletí. Ředitel předkládá Radě města Benešov účetní rozvahu a podrobný přehled o nákladech a výnosech příspěvkové organizace za uplynulé čtvrtletí a to vždy do 30 dnů po jeho uplynutí.
5.	 Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace, případně k otisku razítka
příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
6.	 Vnitřní činnost příspěvkové organizace se řídí organizačním řádem navrženým ředitelem, který schvaluje Rada
města Benešov usnesením, ve kterém určí nabytí platnosti organizačního řádu. Organizační řád nesmí odporovat
této zřizovací listině, ta ustanovení organizačního řádu, která jsou s ní v rozporu, jsou neplatná.
7.	 V pracovně právních vztazích je ředitel oprávněn zejména:
–– sjednávat a ukončovat pracovní poměr se všemi zaměstnanci,
–– sjednávat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
–– sjednávat změny obsahu pracovních smluv,
–– stanovovat platy zaměstnanců v souladu s platnými předpisy a plánem mzdových prostředků.
8.	 V době nepřítomnosti zastupuje ředitele jím pověřený pracovník v rozsahu písemně stanovených práv a povinností.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Movitý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V souladu s § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, příspěvková organizace nabývá majetek pro zřizovatele. K nabytí movitého dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku pro zřizovatele
je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, oběžná aktiva
Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou
byla zřízena, a to způsobem stanoveným v § 27 odst. 5 písm. a)
– c) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel stanoví, že příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, tj. k výkonu hlavní činnosti dle čl. 3 této zřizovací listiny, pořízený
jiným způsobem, např. koupí:
–– na základě ročního rozpočtu nákladů a výnosů. Rozpočtem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání výše neinvestičního příspěvku zřizovatele, popř. jeho změny schválené zřizovatelem v průběhu roku,
–– z prostředků příslušných fondů dle § 30 a § 31 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle schváleného ročního plánu čerpání těchto fondů, popř. dle individuálních povolení zřizovatele o účelu čerpání z fondu,
–– v rozsahu dalších rozhodnutí zřizovatele učiněných v průběhu roku a při finančním vypořádání minulého účetního období.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen
„svěřený majetek“):
Za majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (svěřený majetek) se
považuje:
–– dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek dle vstupního protokolárního soupisu
majetku, který příspěvková organizace využívá ke své činnosti, tento protokol je jako příloha č. 1 nedílnou
součástí této zřizovací listiny,
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro zřizovatele podle odst. 1.
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Veškerý svěřený majetek zůstává nadále vlastnictvím města Benešov.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Majetková práva a povinnosti, které má příspěvková organizace ke svěřenému majetku:
–– spravovat majetek efektivně, hospodárně a účelně,
–– využívat majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat pouze v případě, nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy zřizovatele,
–– pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku, majetek je povinna pojistit,
–– zajišťovat zákonné revize a provádět kontroly majetku,
–– provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele,
–– umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá,
–– oznámit zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace,
–– neprodleně informovat zřizovatele o zcizení nebo poškození majetku,
–– zpracovat každoročně plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku,
–– provádět běžné opravy a údržbu majetku,
–– účtovat o tomto majetku a odepisovat jej v souladu s platnými právními předpisy, a evidovat jej odděleně od
majetku, který má ve svém vlastnictví,
–– svěřený majetek nesmí příspěvková organizace bez předchozího souhlasu zřizovatele prodat, darovat, vyřadit,
pronajmout, dát do zástavy nebo vložit do jiné právnické osoby,
–– majetkem nesmí být ručeno ani nesmí být vložen do obchodní společnosti,
–– pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace příslušnou směrnici,
–– majetek se předává do správy na dobu trvání příspěvkové organizace.
Podmínky pro nakládání s nemovitým majetkem, který příspěvková organizace užívá pro výkon svých činností dle
této zřizovací listiny, jsou stanoveny ve zvláštní smlouvě.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– polygrafická výroba,
–– koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
–– poskytování agenturních služeb v oblasti kultury, propagace a reklamy,
–– krátkodobé pronájmy nemovitého majetku do 30 dnů, se kterým příspěvková organizace hospodaří na základě
zvláštní smlouvy,
–– silniční motorová doprava nákladní,
–– zprostředkování obchodu a služeb,
–– velkoobchod a maloobchod,
–– pronájem a půjčování věcí movitých,
–– služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
–– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
2.	 Podmínkou provozování doplňkových činností je:
–– realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
–– oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
–– dodržování podmínek stanovených vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem,
–– dodržování platných právních předpisů, zejména účetních a daňových,
–– zisk z doplňkové činnosti je příspěvková organizace povinna použít pro zkvalitnění své základní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
MĚSTO FULNEK
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 5. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Fulnek
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, příspěvková organizace
sídlo: Fulnek, Masarykova 426, 74245
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identifikační číslo: 709 84 387
oznamuje změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině – Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává do
správy.
Stávající příloha č. 1 ke zřizovací listině je v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1. Formou dodatku č. 6
zde došlo ke změně ve svěřeném majetku, tento dodatek nabývá účinnosti dnem 05. 09. 2014.
MĚSTO KOPŘIVNICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace
sídlo: Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 73929182
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace (dále jen „příspěvková organizace“)
uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání (výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová
a tématická rekreační činnost), může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.
		 Příspěvková organizace vykonává činnost zpravidla po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní
vyučování.
		 Činnost příspěvkové organizace je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další
osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
1. 2.	 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání a zaměstnanců příspěvkové organizace
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění výchovy, vzdělávání, zájmové, osvětové, táborové a tématické rekreační činnosti
1. 3.	 Příspěvková organizace zabezpečuje stravování vlastních zaměstnanců.
		 Předmět činnosti příspěvkové organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d)		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením § 166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1.

–– nebytové prostory v budově č.p.1077, jež je součástí pozemku parc. č. 850,
–– pozemek parc. č. 852
–– část pozemku parcelní číslo 851 s částí nebytových prostor a nadstřešku stavby bez čísla popisného
–– vše v k.ú. a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory v budově č.p. 64, jež je součástí pozemku parc. č. 96,
–– technická vybavenost bez čísla popisného, jež je součástí pozemku parc. č. 1149
–– pozemky parc. č. 97, parc. č. 98/3, parc. č. 1376 a parc. č.1378
–– vše v k.ú. Kletné a obci Suchdol nad Odrou

2.		 movitý majetek, který jí byl předán darovací smlouvou ke dni jejího vzniku
3.		 nově nabytý movitý majetek nabývá příspěvková organizace do svého vlastnictví
f)		 vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
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činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Příspěvková organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů. Práva a povinnosti
organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2.		 Příspěvková organizace je povinna:
2.1.	 využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
		 neoprávněnými zásahy, poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, movitý majetek může pojistit
2.2.	 vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
2.3.	 provádět pravidelnou roční inventarizaci movitého majetku
2.4.	 provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5.	 předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli, v případě, že si je písemně vyžádá
2.6.	 škody na nemovitém majetku a nebytových prostorách hlásit neprodleně písemně zřizovateli
2.7.	 dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8.	 na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého
		 majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9.	 zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
		 obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili
		 vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
z nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13.	zhodnocení nebytových prostor písemně oznámit neprodleně zřizovateli
3.		 Příspěvková organizace je oprávněna:
3.1.	 vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
3.2.	 jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně
souhlasí s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž příspěvková organizace je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.3.	 provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.4.	 uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.5.	 s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí.Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000 Kč. Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které
mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Příspěvková organizace odepisuje technické
zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
4.		
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
		
4.7.	

Příspěvková organizace není oprávněna:
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace
jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
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jiným osobám ze svého FKSP.
5.		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6.		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Příspěvková organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této
zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2007 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres
Nový Jičín
sídlo: Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 64125874
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1.	 Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli
motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat
a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a
tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a
svém profesním uplatnění.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění).
1.2.	 Součástí příspěvkové organizace je
• školní jídelna
• školní družina
• školní knihovna
1.3.	 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky
–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– poskytuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb.,
–– o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními
–– samosprávnými celky, v platném znění, ve vlastním zařízení závodního stravování
–– výpomoc při správě, údržbě a opravách majetku ve vlastnictví příspěvkových organizací města Kopřivnice
nebo majetku svěřeného k hospodaření dle zřizovacích listin příspěvkových organizací města Kopřivnice
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d)		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením § 166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
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razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1.
–– nebytové prostory a bytové prostory nacházející se v budově č. p. 369, jež je součástí pozemku parc. č. 754
–– pozemek parc. č. 754 vyjma budovy č.p. 369, jež je jeho součástí
–– nebytové prostory nacházející se v budově občanské vybavenosti bez č.p./č.e., jež je součástí pozemku parc.
č.755/3
–– pozemek parc. č. 755/3 vyjma budovy bez č.p./č. e. , jež je jeho součástí, parc. č. 756/17, parc. č. 756/2,
–– parc. č. 756/5, parc. č. 756/13, parc. č. 756/4, parc. č. 756/3, parc. č. 740/2, parc. č. 740/3, parc. č. 740/4
–– části pozemků parc. č. 757/6, 757/5 757/4 a 757/12 dle vyznačení v katastrální mapě, která tvoří přílohu č. 2
této zřizovací listiny
–– vše v k.ú. a obci Kopřivnice.
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Movitý majetek byl předán do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
Movitý majetek pořízený příspěvkovou organizací za dobu jejího trvání je vlastnictvím příspěvkové organizace.
Dětské hřiště v areálu hřiště základní školy.
Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
Stavba školního sportovního hřiště v areálu ZŠ dr. Milady Horákové dle inventárního soupisu v příloze č. 3 této
zřizovací listiny a movitý majetek ke stavbě dle inventárního soupisu v příloze č. 4 této zřizovací listiny.
7.		 Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 5 této zřizovací listiny pořízený v rámci investiční akce
„ZŠ dr. Milady Horákové – energetická opatření – I. etapa“ a „ZŠ dr. Milady horákové – energetická opatření
– I. etapa – Atrium“.
f)		 vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1.		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami a bytovými prostorami, stavbami
a movitým majetkem výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových a bytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení
obecně závazných předpisů. Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		
2.1.	
		
2.2.	
2.3.	
2.4.	

Organizace je povinna:
využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
neoprávněnými zásahy, poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5.	 předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6.	 škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7.	 dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8.	 na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9.	 zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví – li statut jinak
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z
nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13.	zhodnocení nebytových i bytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5., v odstavci
6. a v odstavci č. 7. písemně oznámit neprodleně zřizovateli
3.		 Organizace je oprávněna:
3.1.	 vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
3.2.	 jménem zřizovatele pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z pronájmu jsou
příjmy příspěvkové organizace
3.3.	 jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
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podle
		 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s
touto
		 činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace je také
oprávněna
		 ponechat si příjmy z těchto činností
3.4.	 provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.5.	 uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.6.	 s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí.
Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000
Kč.
Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
Příspěvková organizace odepisuje technické zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
3.7.	 provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5., v odstavci 6. a v odstavci č. 7. po
předchozím souhlasu zřizovatele
3.8.	 provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5., v odstavci 6. a v odstavci č. 7. po
předchozím souhlasu zřizovatele
4.		
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
4.7.	
		
4.8.	

Organizace není oprávněna:
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným
osobám ze svého FKSP
movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 5., v odstavci 6. a v odstavci č. 7. převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů

5.		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6.		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g)		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této zřizovací listiny
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
–– pořádání kulturních produkcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a organizování sportovních činností
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h)		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 1996 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový
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Jičín, příspěvková organizace
sídlo: 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 47998121
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje
základní vzdělání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti
a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další
životní dráze a svém profesním uplatnění.
		 Příspěvková organizace podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a
mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a
poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění a vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).
1.2.	 Součástí příspěvkové organizace je
• základní škola
• mateřská škola
• školní jídelna
• školní družina
• školní knihovna
1.3.	 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců
–– školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky
–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– poskytuje závodní stravování zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na
závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v
platném znění, ve vlastním zařízení závodního stravování
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d)		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením § 166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1.
–– nebytové prostory a bytové prostory nacházející se v budově č. p. 1225 na ul. 17. listopadu, jež je součástí
pozemku parc. č. 1377/55
–– pozemek parc. č. 1377/55 vyjma budovy č.p.1225, jež je jeho součástí
–– pozemek parc. č. 1377/54
–– pozemek parc. č. 1377/56
–– vše v k.ú. a obci Kopřivnice
2.		 Movitý majetek byl předán do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
3. 		 Movitý majetek pořízený příspěvkovou organizací za dobu jejího trvání je vlastnictvím příspěvkové organizace.
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4. 		 Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č.1 této zřizovací listiny.
f) 		 vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami a bytovými prostorami a movitým
majetkem výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových a bytových prostorách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů.
Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		
2.1.
		
2.2.
2.3.
2.4.

Organizace je povinna:
využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek
před neoprávněnými zásahy,poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6. škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8. na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví – li statut jinak
2.10. v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm,
kteří umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11. při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
z nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13. zhodnocení nebytových i bytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 písemně
oznámit neprodleně zřizovateli
3. 		
3.1.
3.2.
		
3.3.
		
		
		
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

		
		

Organizace je oprávněna:
vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
jménem zřizovatele pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z pronájmu jsou
příjmy příspěvkové organizace
jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně
souhlasí
s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace je
také
oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel
souhlas k této činnosti
provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 po předchozím souhlasu zřizovatele
provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 po předchozím souhlasu zřizovatele
s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává
zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí.
Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000
Kč.
Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
Příspěvková organizace odepisuje technické zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem

4.	 Organizace není oprávněna:
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4.1.	 postupovat pohledávky
4.2. bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
4.3. bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
4.4. disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
4.5. nakupovat akcie či jiné cenné papíry
4.6. akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
4.7. poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP
4.8. movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 4 převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů
5. 		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6. 		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této zřizovací listiny
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h) 		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 1993 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
sídlo: Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 00848310
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni
k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní
k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém
profesním uplatnění.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění).
1.2. Součástí příspěvkové organizace je
• školní jídelna
• školní družina
• školní knihovna
1.3.	 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců
–– školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky
–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– poskytuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samospráv-
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nými celky, v platném znění, ve vlastním zařízení závodního stravování
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d) 		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1		
–– nebytové a bytové prostory nacházející se v budově č. p. 1123, jenž je součástí pozemku parc. č. 954
–– pozemek parc. č. 954 vyjma budovy č.p. 1123, jež je jeho součástí
–– pozemky parc. č. 953/2, parc. č. 953/71, parc. č. 953/72, parc. č. 953/73,
–– parc. č. 953/74, parc. č. 953/75, parc. č. 953/76, parc. č. 953/78, parc. č. 953/79,
–– parc. č. 953/80, parc. č. 953/81
–– vše v k. ú. a obci Kopřivnice.
2.		 Movitý majetek byl předán do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
3.		 Movitý majetek pořízený příspěvkovou organizací za dobu jejího trvání je ve vlastnictví příspěvkové organizace.
4.		 Stavba provozních souborů PS č. 1 – Veřejné a dětské hřiště v areálu ZŠ Alšova a PS č. 2 - Veřejná plocha před
ZŠ Alšova, posezení a úprava atria dle inventárního soupisu v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Majetek byl
pořízen z dotačních prostředků v rámci projektu IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 2, Veřejná prostranství, vedený
pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08327.
5.		 Stavba provozního souboru PS č. 7 - Víceúčelové hřiště s oplocením dle inventárního soupisu v příloze č. 2 této
zřizovací listiny. Majetek byl pořízen z dotačních prostředků v rámci projektu IPRM Kopřivnice JIH – Projekt
2, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08327.
f) 		 vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami a bytovými prostorami a movitým
majetkem výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových a bytových prostorách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů.
Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		 Organizace je povinna:
2.1. využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
neoprávněnými zásahy,poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
2.2. vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
2.3. provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
2.4. provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6. škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8. na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví – li statut jinak
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku
z nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13. zhodnocení nebytových i bytových prostor písemně oznámit neprodleně zřizovateli

stránka 62

Ústřední věstník

Částka 3

2.14.	zpřístupnit majetek vymezený v článku V. odstavci 4 a odstavci 5 bezúplatně a bez omezení veřejnosti
2.15.	vést účetnictví s jednoznačnou vazbou na předaný majetek v článku V. odstavci 4. a odstavci 5. pořízený
v rámci projektu IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 2, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem
CZ.1.06/5.2.00/07.08327, a to po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu, tzn. do roku 2018 včetně
2.16.	poskytnout městu Kopřivnice sounáležitost při zpracování podkladů pro Hlášení o udržitelnosti projektu IPRM
		 Kopřivnice JIH – Projekt 2, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08327.“
3. 		 Organizace je oprávněna:
3.1.	 vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
3.2.	 jménem zřizovatele pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z pronájmu jsou
příjmy příspěvkové organizace
3.3. jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace
je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.4. provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.5. uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.6. s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí. Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000 Kč. Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které
mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Příspěvková organizace odepisuje technické
zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
3.7.	 vydat provozní řád pro režim využívání majetku vymezeného v článku V. odstavci 4. a odstavci 5.
4.		
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
4.7.	
4.8.	

Organizace není oprávněna:
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP
omezit volný přístup veřejnosti k majetku vymezenému v článku V. odstavci 4. a odstavci 5. s výjimkou nočních
hodin. Toto omezení bude zapracováno v provozním řádu vydaném v souladu s článkem VI. odstavec 3 bod 3.7.

5. 		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6. 		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této zřizovací listiny
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti
h)		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 2. 1. 1992 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
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sídlo: Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 64125866
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti
a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další
životní dráze a svém profesním uplatnění.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění).
1.2. Součástí příspěvkové organizace je
• školní jídelna - výdejna
• školní družina
• školní knihovna
1.3.	 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky
–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– zabezpečuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, na základě smlouvy uzavřené s jiným subjektem
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d)		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením § 166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1.
–– nebytové prostory a bytové prostory budovy č.p. 791 na ul. Pionýrské, jež je součástí pozemku parc. č. 158
–– nebytové prostory pavilonu č. p. 918, jež je součástí pozemku parc. č. 157
–– nebytové prostory sportovní haly č.p. 741, jež je součástí pozemku parc. č. 155/1
–– pozemky parc. č. 156/2, parc. č. 156/1, parc. č. 156/5
–– vše v k. ú. a obci Kopřivnice.
2.		
3. 		
4. 		
f) 		

Movitý majetek byl předán do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
Movitý majetek pořízený příspěvkovou organizací za dobu jejího trvání je vlastnictvím příspěvkové organizace.
Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č.1 této zřizovací listiny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami a bytovými prostorami, stavbami
a movitým majetkem výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových a bytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení
obecně závazných předpisů. Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		 Organizace je povinna:
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2.1.	 využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
neoprávněnými zásahy,poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
2.2. vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
2.3. provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
2.4. provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6. škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8. na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví – li statut jinak
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z
nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13.	zhodnocení nebytových i bytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 písemně
oznámit neprodleně zřizovateli
3.		 Organizace je oprávněna:
3.1.	 vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
3.2.	 jménem zřizovatele pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z pronájmu jsou
příjmy příspěvkové organizace
3.3.	 jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace
je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.4.	 provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.5.	 uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.6. provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 po předchozím souhlasu zřizovatele
3.7. provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 po předchozím souhlasu zřizovatele
3.8. s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí.
		 Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000
Kč.
		 Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
		 Příspěvková organizace odepisuje technické zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
4. 		
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Organizace není oprávněna:
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP
movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 4 převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů

5. 		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
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6. 		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této zřizovací listiny
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h) 		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 1996 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Mniší 66, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 70988641
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Základní škola Kopřivnice - Mniší (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání. Základní
vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním
uplatnění.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění).
1.2. Součástí příspěvkové organizace je
• školní jídelna - výdejna
• školní družina
• školní knihovna
1.3. Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky
–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– zabezpečuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, na základě smlouvy uzavřené s jiným subjektem
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d) 		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením § 166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
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–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 66, jež je součástí pozemku parc. č. st. 93
–– pozemek parc. č. st. 93 vyjma budovy č.p. 66 , jež je jeho součástí, a parkoviště u hřbitova
–– pozemek parc. č. 118/2 vyjma pomníku padlých a přístupové cesty ke hřbitovu
–– pozemek parc. č. 118/3
–– pozemek parc .č. 868
–– vše v k.ú. Mniší a obci Kopřivnice

2. 		
3. 		
4. 		
5. 		
f) 		

Movitý majetek se převádí do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
Movitý majetek nabytý za dobu trvání příspěvkové organizace je ve vlastnictví příspěvkové organizace.
Stavba sportovního hřiště na parcele p.č. 118/3 vedená v majetku města pod inventárním číslem 212014032901.
Movitý majetek pořízený při rekonstrukci školy dle inventárního soupisu v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami a movitým majetkem výlučně s
níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, pozemcích,
movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů. Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		 Organizace je povinna:
2.1 využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
neoprávněnými zásahy,poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, movitý majetek může pojistit
2.2 vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
2.3 provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
2.4 provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5 předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6 škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7 dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8 na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví nestanoví - li statut jinak
2.10. v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11. při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z
nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13. zhodnocení nebytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 písemně oznámit neprodleně zřizovateli

3. 		 Organizace je oprávněna:
3.1. vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
3.2. jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně
souhlasí s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.3. provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.4. uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.5.	 s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí. Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000 Kč. Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které
mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Příspěvková organizace odepisuje technické
zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem“
3.6.	 provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 po předchozím souhlasu zřizovatele
3.7.	 provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 po předchozím souhlasu zřizovatele
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Organizace není oprávněna:
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP
movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 5 převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů

5.		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6.		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této zřizovací listiny
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h)		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice – Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Lubina 60, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 70988650
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Základní škola Kopřivnice – Lubina (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání. Základní
vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat
je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním
uplatnění.
		 Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími
předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky, v platném znění).
1.2.	 Součástí příspěvkové organizace je
• školní jídelna - výdejna
• školní družina
• školní knihovna
1.3.	 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky
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–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– zabezpečuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky č. 84/2005 Sb., o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění, na základě smlouvy uzavřené s jiným subjektem
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d) 		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením § 166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku
razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:
1.
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 60, jež je součástí pozemku parc.č. st. 84
–– nebytové prostory nacházející se v budově č.p. 502, jež je součástí pozemku parc.č. st. 483
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 97, jež je součástí pozemku parc. č. st. 124
–– pozemek parc. č. st. 124 vyjma budovy č.p. 97, jež je jeho součástí
–– pozemky parc. č. 383/2 a parc. č. 383/3
–– vše v k. ú. Drnholec nad Lubinou a obci Kopřivnice.
2.		
3.		
4. 		
f) 		

Movitý majetek se převádí do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
Movitý majetek nabytý za dobu trvání příspěvkové organizace je ve vlastnictví příspěvkové organizace.
Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách,
stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů. Práva
a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		 Organizace je povinna:
2.1. využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
neoprávněnými zásahy,poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
2.2. vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
2.3. provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
2.4. provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6. škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8. na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví nestanoví – li statut jinak
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří
umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z
nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13. zhodnocení nebytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 písemně oznámit neprodleně zřizovateli
3. 		 Organizace je oprávněna:
3.1. vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
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3.2. jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem zřizovatele pronajímat
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace
je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.3.	 provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.4.	 uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.5.	 s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí. Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000 Kč. Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které
mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Příspěvková organizace odepisuje technické
zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
3.6.	 provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 po předchozím souhlasu zřizovatele
3.7.	 provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 4 po předchozím souhlasu zřizovatele
4.		
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
4.7.	
4.8.	

Organizace není oprávněna
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP
movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 4 převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů

5.		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6.		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g)		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost dle této zřizovací listiny
za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h) 		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
sídlo: Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 70988633
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.1. Příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice (dále jen „příspěvková organizace“) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem
se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).
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1.2. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna.
1.3. Příspěvková organizace se řídí obecně platnými právními předpisy v oblasti školství.
		 Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti:
–– umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely vzdělávání žáků a zaměstnanců školy
–– zabezpečuje kopírování pro účely předškolní výchovy
–– poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení
–– poskytuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu vyhlášky 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými
celky, v platném znění, ve vlastním zařízení závodního stravování
–– zajišťuje a koordinuje dopravní výchovu dětí a mládeže ve městě ve spolupráci s krajským koordinátorem pověřeným ministerstvem dopravy
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d) 		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu s ustanovením §166
odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s §34, §35, §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že
k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.

Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:

–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 727 na ul. Pionýrská, jež je součástí pozemku parc. č. 148
–– pozemky parc. č. 149/2, parc. č. 149/1
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1120 na ul. Ig. Šustaly, jež je součástí pozemku parc. č. 914
–– pozemek parc. č. 914 vyjma budovy č.p. 1120, jež je jeho součástí
–– pozemek parc. č. 915/1
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1148 na ul. Záhumenní, jež je součástí pozemku parc. č. 939/2
–– pozemky parc. č. 939/1, parc. č. 942/1, parc..č. 941/3, parc. č. 944/1
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 549 na ul. Česká, jež je součástí pozemku parc. č. 575/2
–– pozemek parc. č. 575/3
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 967 na ul. Zd. Buriana, jež je součástí pozemku parc. č. 221/2
–– pozemek parc. č. 221/2 vyjma budovy č.p.967, jež je jeho součástí
–– pozemky parc. č. 223/1, parc. č. 223/2, parc. č. 223/3
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice;
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 1105 na ul. Krátká, jež je součástí pozemku parc. č. 1297
–– pozemek parc. č. 1297 vyjma budovy č.p. 1105, jež je jeho součástí
–– pozemky parc. č. 1298/1, parc. č.1298/2, parc. č. 1298/6, parc. č. 1298/7
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 199 v Lubině, jež je součástí pozemku parc. č. st. 29
–– pozemek parc. č. st. 29 vyjma budovy č.p. 199, jež je jeho součástí
–– pozemek parc. č.172/1
		 vše v k. ú. Větřkovice u Lubiny a obci Kopřivnice
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–– nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 132 v Mniší, jež je součástí pozemku parc. č. st. 143
–– část pozemku parc. č. 404/2
		 vše v k. ú. Mniší a obci Kopřivnice
–– nebytové prostory nacházející se v budově č.p. 1180 na ul. Francouzské, jež je součástí pozemku parc. č. 1340/2
–– část pozemku parc. č. 584/2
		 vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– stavba Dětské dopravní hřiště:
			 inv. č. 212016310001 učebna venkovní na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310002 řešení dopravní na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310003 opěrná zeď na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310004 odvodnění na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310005 oplocení na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310006 přípojka elektrická, semafor na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310007 hřiště veřejné na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310008 úpravy zahrady na dopravním hřišti
			 inv. č. 212016310009 úpravy sadové na dopravním hřišti
			 na pozemku parc. č. 886/3 a na části pozemku parc. č. 919/1 v k. ú. Kopřivnice
			 a na části zahrady - pozemek parc. č. 915/1 u odloučeného pracoviště na ul. Ignáce Šustaly;
			 - movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
2.		
3.		
4. 		
f) 		

Movitý majetek se převádí do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou.
Movitý majetek nabytý za dobu trvání příspěvkové organizace je ve vlastnictví příspěvkové organizace.
Movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 3 této zřizovací listiny.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s nebytovými prostorami, stavbami a movitým majetkem
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na nebytových prostorách, stavbách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů. Práva a
povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.
2. 		 Organizace je povinna:
2.1. využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
neoprávněnými zásahy, poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím
2.2. vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou
2.3. provádět pravidelnou inventarizaci movitého majetku
2.4. provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5. předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli v případě, že si je písemně vyžádá
2.6. škody na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li zřizovatel ve statutu jinak
2.7. dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8. na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně periodických revizí movitého a nemovitého majetku, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9. zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví nestanoví – li statut jinak
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm,
kteří umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem, oznámit věc písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z
nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13.	zhodnocení nebytových prostor a movitého majetku dle inventárního soupisu v příloze č. 2 a v příloze č. 3 zřizovací listiny písemně oznámit neprodleně zřizovateli
3.		 Organizace je oprávněna:
3.1.	 vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky
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3.2.	 jménem města pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a jménem města pronajímat podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s
touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace je
také oprávněna ponechat si příjmy z této činnosti
3.3.	 provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných předpisů
3.4.	 uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti
3.5.	 s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí.
		 Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000
Kč.
		 Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.
		 Příspěvková organizace odepisuje technické zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
3.6.	 provádět likvidaci movitého majetku dle inventárního soupisu v příloze č. 2 a v příloze č. 3 zřizovací listiny po
předchozím souhlasu zřizovatele
3.7. provádět zhodnocení movitého majetku dle inventárního soupisu v příloze č. 2 a v příloze č. 3 zřizovací listiny po
předchozím souhlasu zřizovatele
4.		
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
4.7.	
4.8.	

Organizace není oprávněna:
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP
movitý majetek dle inventárního soupisu v příloze č. 2 a v příloze č. 3 zřizovací listiny převést ani jej vložit do
vlastnictví jiných subjektů

5.		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
6.		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost této zřizovací listiny za
předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele
–– hostinská činnost
–– kopírovací práce
–– reklamní činnost a marketing
–– nájem nebytových prostor
–– poskytování telekomunikačních služeb
–– výchova a vzdělávání
–– činnost účetních poradců, vedení účetnictví
		 Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h) 		 v ymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
sídlo: Kopřivnice, náměstí T. G. Masaryka 540
identifikační číslo: 62331078
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. 		 Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti v oblasti sportu a re-
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kreace.
2. 		 Předmět činnosti:
2.1. Hlavní činnost:
–– Zabezpečování účelného využívání svěřených sportovních zařízení, a to zabezpečováním sportovních, kulturních, osvětových činností a zabezpečováním propagačních, reklamních a prodejních akcí.
–– Provozování a udržování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici.
–– Zabezpečování oprav a údržby dětských hřišť v Kopřivnici.
–– Zabezpečování provozu technologických zařízení, včetně poskytování a prodeje produktů těchto zařízení odběratelům.
–– Pronájem nebytových a bytových prostor a movitého majetku pro sportovní a tělovýchovné činnosti.
		 Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
d) 		 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.		 Statutárním orgánem je ředitel. Ředitel je jmenován a odvoláván Radou města Kopřivnice.
2.		 Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční
podpis.
e)		 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
		 Příspěvkové organizaci se předává:
1. 		 Nebytové prostory v těchto budovách včetně specifikovaných pozemků:
Areál zimní stadión:
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově č. p. 540 umístěné na ul. Náměstí T. G. Masaryka, která
je součástí pozemku parc. č. 2432 (včetně technického vybavení) a dále pozemek parc. č. 2433/1, vše v k. ú. a
obci Kopřivnice
Areál letní stadion a volejbalový areál:
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově č. p. 830 umístěné na ulici Komenského, která je součástí
pozemku parc. č. 2432 a nebytové prostory v budově č. p. 1311, jež jsou součástí pozemku parc. č. 2431/2 a
parc. č. 1312, jež je součástí pozemku 2431/1, vše v k. ú. a obci Kopřivnice
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově bez čísla popisného/čísla evidenčního (volejbalový areál),
jež je součástí pozemku parc. č. 2431/3, dále se svěřuje k hospodaření pozemek parc. č. 2433/1 a pozemek parc.
č. 2433/3, vše v k. ú a obci Kopřivnice
Koupaliště:
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově č. p. 49, na ulici Husova, jež je součástí pozemku parc. č.
2430/2 a pozemky parc. č. 2427, parc. č. 2430/1 a parc. č. 2435 vše v k. ú. a obci Kopřivnice včetně bazénových
van, inv. číslo 212039150009, úpravny vody, inv. číslo 211039010022 a tobogánu, inv. číslo 211039010023
(inventární soupisy jsou nedílnou součástí zřizovací listiny)A
Krytý bazén:
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově č. p. 1340, jež je součástí pozemku parc. č. 1909/250 a dále
se svěřuje pozemek parc. č. 1909/28, vše v k. ú. a obci Kopřivnice
Lyžařský areál:
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově č. p. 74 (lyžařská chata), jež je součástí pozemku p. č.
2400/3 a dále pozemek p. č. 2400/2 včetně pergoly s ohništěm, vše v k.ú a obci Kopřivnice
–– k hospodaření se svěřuje přípojka vody a elektřiny umístěná na parc. č.1909/58 ve vlastnictví Tatra Trucks a. s.,
Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice (přípojka je vedená přes pozemky vedoucí k lyžařskému areálu parc.č. 1909/58,
1909/256, 2376/2,2377/1,2378/1,2382,2396,2380, 2381, 2398/1, 2399, 2400/9, 2400/7, 2407, vše v k. ú. a obci
Kopřivnice v hodnotě 999.005,- Kč)
Hřiště Vlčovice
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově bez č. p./č. e., jenž je součástí pozemku p. č. st. 188, dále
se svěřuje pozemek p. č. st. 189 a část pozemku parc.č. 603/1 v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 a pozemek
parc. č. 603/9, vše v k.ú Vlčovice a obci Kopřivnice.
Hřiště Lubina
–– k hospodaření se svěřují nebytové prostory v budově č. p. 182, jež je součástí pozemku p. č. st. 215, dále neby-
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tové prostory v budově bez č. p./č.e., jež je součástí pozemku p. č. st. 216, dále pozemek parc. č. 122/1, vše v k.
ú Větřkovice u Lubiny a obci Kopřivnice, dále se svěřuje pozemek parc. č. 285/1 v k.ú Drnholec nad Lubinou
a obci Kopřivnice včetně oplocení a vstupních bran
Pozemky
–– k hospodaření se svěřují pozemky parc. č. 2400/10, 2400/2, 2400/3, 2400/7, 2411/13, 2411/15, 2411/16,
2411/14, 2407, 2406/2, 2404/3, vše v k.ú a obci Kopřivnice
–– k hospodaření se svěřují pozemky parc. č. 2039/16 a p.č. 2039/15 v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, obci Lichnov
Projekt IPRM
–– část nemovitého majetku pořízeného v rámci projektu IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 2, Veřejná prostranství, vedeného pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08327. IPRM Jih II. etapa lokalita za budovou č.p.
1147/1, na pozemku parc. č. 953/4, PS č. 3 Revitalizace zahrady na ul. Máchova – veřejná prostranství – ovál
pro in-line bruslení, součástí nemovitého majetku je soubor cvičebních prvků Eliptical trainer 1 ks, šlapadla s
lavičkou 1 ks, posilovací lavice 1 ks. Dále mobiliář: lavička s opěradlem 6 ks, lavička bez opěradla 1 ks, odpadkový koš 1 ks, totem deskový pro street art 3 ks a nerezové rámové stojany na kola 6 ks.
Inv. číslo

Zařízení

Počet (ks)

cena vč. DPH
Kč za ks

cena celkem
vč. DPH v Kč

Komunikace (přístupové k oválu)
soubor
+ ovál pro in-line bruslení
21200324074-84
Lavička s opěradlem dl.1800 mm
6
21200324085
Lavička bez opěradla dl.1800 mm
1
21200324086-88
Odpadkový koš objem 56 L
1
21200324090-100 Stojany na kola rámové nerez
6
21200324101-103 Totem deskový pro street art
3
21200324106
Cvičební prvky
soubor
		 Ke svěření majetku v bodě Projekt IPRM byl udělen souhlas dne 5.3.2014.

557 489,93

557 489,93

13 411,49
11 320,96
9 052,22
3 880,90
7 823,24
88 819,71

80 468,94
11 320,96
9 052,22
23 285,40
23 469,72
88 819,71

21200324072

2.		 Movitý majetek,který jí byl předán ke dni jejího vzniku, který v průběhu své činnosti nabyla a který dále nabude
a drobné stavby:
–– brána fotbalová přenosná (s transportními kolečky a se sítí) – inv. č. 281616040036 v hodnotě 32.947,- Kč,
brána fotbalová přenosná (s transportními kolečky a se sítí) – inv. č. 281616040037 v hodnotě 32.947,- Kč
–– movitý majetek, který je uvedený na inventárních soupisech ze dne 28.5.2007 v hodnotě 1.158.012,- Kč, které
jsou nedílnou
–– součástí zřizovací listiny (zařízení lyžařské chaty), dále movitý majetek, který je uvedený na inventárním soupise ze dne 20.8.2007 v hodnotě 110.767,- Kč, který je nedílnou součástí zřizovací listiny
–– rolba na úpravu sjezdových tratí Kässbohrer PB 42.280 DW včetně příslušenství v hodnotě 1,523.200,- Kč
–– sněžné dělo Technoalpin M 18 Clasic – 2 ks včetně příslušenství v celkové hodnotě 1,427.048,- Kč (1 ks
713.524,- Kč), sněžné dělo Technoalpin M 18 Premium – 1 ks včetně příslušenství v hodnotě 832.524,- Kč
–– přípojná hadice Red Head – 6 ks v celkové hodnotě 68.258,- Kč (lyžařský areál)
–– movitý majetek uvedený v inventárních soupisech č. 220000240001, 220000240002, 220000240003,
220000240005, 220000240006 ze dne 23.3.2011 v hodnotě 698.530,- Kč, který je nedílnou součástí zřizovací
listiny
–– automobil Škoda Fabia – sedan – vedeno v majetku města pod inventárním číslem 221900000254 (rok výroby
2001 – v provozu od r. 2002), pořizovací cena byla 318.263,30,-Kč, tržní cena k datu předání 50.000,-Kč
–– síť místních cykloturistických tras v hodnotě 1.417.437,80,- Kč vedená pod inventárním číslem 212010250001
–– lyžařský vlek jednomístný teleskopický EPV 300, výrobní číslo 50/93, výrobce Slovšport Žilina, rok výroby
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1993 umístěný na pozemku parc. č. 2400/7 v k.ú. a obci Kopřivnice v hodnotě 155.295,-Kč
–– spodní stanice vleku – buňka mobilní UNIMO umístěná na pozemku parc. č. 2400/7 v k. ú. a obci Kopřivnice,
v hodnotě 11.900,- Kč
–– osvětlení příjezdové komunikace spodní stanice vleku EPV 300 – výrobní číslo 50/93 umístěné na pozemku
parc. č. 2400/7 v k. ú. a obci Kopřivnice v hodnotě 23.800,- Kč
–– mobilní čerpací stanice, výrobce SLOVPUMP TRADE s.r.o., výrobní číslo No 02 100 – 597, typ SKIOS – Č.S.
I I umístěná v budově čerpací stanice na pozemku parc. č. 2400/7 v k.ú. a obci Kopřivnice v hodnotě 297.500,Kč
–– nadzemní rozvody vody pro zasněžování DN 100 v délce 217 m umístěné na pozemku parc. č. 2400/7 v k.ú. a
obci Kopřivnice v hodnotě 119.000,- Kč a posílení rozvodů zasněžování v hodnotě 300.931,- Kč
–– kopaná studna umístěná v areálu lyžařské chaty, vedené v majetku města pod inventárním číslem 212002001019
– org.19 včetně příslušenství
–– komunikátory REGGAE mini GTBz slouží k přenosu dat a informací elektrické zabezpečovací a požární signalizace z monitorovaných objektů:
Objekt
Inventární číslo Předmět
- umístění
Lyžařská chata, 390100010001
Komunikátor
č. p. 74
REGGAE
mini GTBz
+ anténa
Zimní stadion 390400010001
Komunikátor
REGGAE
Masarykovo
mini GTBz
nám. 540

Č. faktury Kontace

Pořizovací
cena vč. DPH
211300435 2310100/5311/5137/68 4673,02 Kč
6/15/3901

211300435 2310100/5311/5137/68 3765,52 Kč
6/15/3904

Celkem
12.204,06 Kč
										
–– - Fotbalová časomíra typ F na hřiště v Lubině v celkové hodnotě 26.245,- Kč (včetně DPH), inventární číslo
280000270001
3. 		 dětská hřiště
–– vybudovaná k datu 1. 9. 1995 na území města Kopřivnice a místních částí
–– dětské kovové houpačky v hodnotě 6 710,- Kč umístěné v parku E. Beneše na pozemku parc. č. 1932/1 v k. ú. a
obci Kopřivnice a herní prvky – 3 ks. Houpadla na pružině (medvěd, koník, motorka), včetně dopadové plochy,
gumový povrch pod houpadla 3 x 1 m x 1 m. Pořizovací cena celkem za sestavu činí částku 44.501,16 Kč.
–– pískoviště za bytovým domem č. 1197, ul. Francouzská vedeno v majetku města pod inventárním číslem
212016000026 v ceně 59 657,00 Kč
–– dětské hřiště vybudováno v lokalitě „U Matesa“, jež je součástí části pozemku parc. č. 953/1 v k.ú. a obci Kopřivnice o výměře 452 m²
–– dětské hřiště u fotbalového hřiště na pozemku parc. č. 603/1 a 603/9 v k.ú. Vlčovice, obci Kopřivnice, inventární číslo 212016000031, pořizovací cena 815.922,-Kč, zůstatková cena ke dni 31.12.2012 ve výši 784.191,-Kč
–– dětské oplocené hřiště 17. listopad s pískovištěm na sídlišti Sever, stavební objekt 04 (realizační celek 27 vnitroblok domů č. p. 1214 – 1218) umístěné na pozemcích parc. č. st. 1377/5, v k.ú. a obci Kopřivnice, inventární
číslo 212016000032, pořizovací cena 520 348,34 Kč, zůstatková cena k 31.12.2012 činí 509 941,34,- Kč
–– výstupy projektu „Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Pod Červeným kamenem“, které byly financovány z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na pozemcích parc.č. 2423/1, 2423/11,
2423/18 v k. ú. a obci Kopřivnice, s inventárním číslem 212016000028 v hodnotě 3 422 717 Kč. Výstupy projektu jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady a ve Smlouvě o dílo č. 54/2009
ze dne 7.9.2009 vč. uzavřených dodatků
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–– nově nabytý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele.
f) 		 vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
1. 		 Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s majetkem vymezeným v článku V. této Zřizovací listiny
výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu vzniklou na tomto majetku a zdraví osob
v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů. Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut
vydaný zřizovatelem.
2. 		 Organizace je povinna:
2.1.	 využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit prostory a tento majetek před
poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím, majetek movitý může pojistit
2.2.	 vést účetní a operativní evidenci majetku v souladu s platnou legislativou
2.3.	 provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku
2.4.	 provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového
plánu
2.5.	 předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli, dle písemného požadavku zřizovatele
2.6.	 škody na majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví-li zřizovatel ve statutu jinak
2.7.	 dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
2.8.	 na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy majetku vymezeného článkem V. této Zřizovací
listiny, včetně periodických revizí majetku movitého, potřebu oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
2.9.	 zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví-li statut jinak
2.10.	v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kteří škodu způsobili či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm,
kteří umožnili vznik škody či bezdůvodného obohacení
2.11.	při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem oznámit událost písemně
příslušným orgánům a zřizovateli
2.12.	trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z
nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
2.13.	zhodnocení nebytových i bytových prostor a movitého majetku písemně oznámit neprodleně zřizovateli
2.14.	vést účetnictví s jednoznačnou vazbou na předaný majetek v článku V. odstavci 22. pořízený v rámci projektu
IPRM Kopřivnice JIH – Projekt 2, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08327,
a to po dobu 5 let ode dne ukončení realizace projektu, tzn. do roku 2018 včetně
2.15.	poskytnout městu Kopřivnice sounáležitost při zpracování podkladů pro Hlášení o udržitelnosti projektu IPRM
Kopřivnice JIH – Projekt 2, Veřejná prostranství, vedený pod registračním číslem CZ.1.06/5.2.00/07.08327.“
3. 		 Organizace je oprávněna:
3.1.	 vymezený majetek užívat a brát z něho užitky
3.2.	 jménem zřizovatele pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z pronájmu jsou
příjmy příspěvkové organizace
3.3.	 jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání a uzavírat jménem zřizovatele nájemní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na dobu kratší než 30 dnů s tím, že zřizovatel
výslovně souhlasí s touto činností, na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž organizace je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.4.	 pronajímat movitý majetek pouze společně s nebytovými a bytovými prostory jako vybavení těchto prostor, v
ostatních případech se souhlasem zřizovatele
3.5.	 provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku po předchozím souhlasu zřizovatele
3.6.	 převádět movitý majetek na jiné organizace a organizační složky zřízené zřizovatelem po předchozím souhlasu
zřizovatele
3.7.	 provádět zhodnocování movitého majetku po předchozím souhlasu zřizovatele
3.8.	 s písemným souhlasem zřizovatele provádět technické zhodnocení nemovitého majetku zřizovatele. Souhlas
vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru financí. Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje
na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u
jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000 Kč. Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku,
které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.Příspěvková organizace odepisuje technické zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem
3.9.	 uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto Zřizovací listinou uděluje zřizova-
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tel souhlas k této činnosti
4. 		
4.1.	
4.2.	
4.3.	
4.4.	
4.5.	
4.6.	
4.7.	
4.8.	

Organizace není oprávněna:
majetek převést ani jej vložit do jiných subjektů než uvádí bod 3.6.
postupovat pohledávky
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a přijímat závazek ručitele
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným způsobem
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a
jiným osobám ze svého FKSP

5. 		 Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
5. 		 Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž
výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
g) 		 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
		 Doplňková činnost:
–– Hostinská činnost
–– Reklamní činnost a marketing
–– Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
–– Opravy ostatních dopravních prostředků
–– Opravy pracovních strojů
–– Pronájem nebytových prostor
		 Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost podle tohoto článku
bodu 2 této zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřizovatele.
		 Zisk, dosažený doplňkovou činností, může příspěvková organizace použít pouze ve prospěch své hlavní činnosti.
h) 		 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace se zřizuje ke dni 1. 9. 1995 na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 6. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Kulturní dům Kopřivnice
identifikační číslo: 66741122
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: V článku III Vymezení hlavního účelu se vypouští bod 1 a nahrazuje se zněním:
1. Příspěvková organizace je zřízena za účelem zabezpečování informačních, vzdělávacích, osvětových a kulturních
služeb určených veřejnosti a zabezpečování činností pro podporu cestovního ruchu.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření se vypouští body 1-7 a nově se nahrazují tímto zněním:
1.	 Budova č. p. 367 na pozemku parc. č. 1285/17 v k. ú. Kopřivnice specifikovaná v inventurním soupise, který je
nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 10, v pořizovací ceně 178 123 244,70 Kč a v zůstatkové ceně 152 889 117,70 Kč.
2.	 Budova č. p. 368 na pozemku parc. č. 1285/7 v k. ú. Kopřivnice specifikovaná v inventurním soupise, který je
nedílnou přílohou č. 2 dodatku č. 10, v pořizovací ceně 51 313 429,00 Kč a v zůstatkové ceně 44 086 787,00 Kč.
3.	 Pozemek parc. č. 1285/22 v k. ú. Kopřivnice specifikovaný ve výpisu z Katastru nemovitostí, který je nedílnou
přílohou č. 3 dodatku č. 10, v ceně 3 530 Kč.
4.	 Majetek evidovaný pod inventárním číslem 21201900003 KOZ II Drobná architektura v celkové částce 2 232 537
Kč (datum zařazení 1. 12. 1997). Majetek je nedílnou součástí budovy č. p. 367 – KOZ II. Jedná se o architektonické ztvárnění stavební části vyústění sání a výfuku dieselagregátů a vzduchotechniky krytů CO KOZ II, včetně
podzemní potrubní části, výkopových prací, stavebních a elektromontážních prací.“
5.	 Nebytové prostory v 1. poschodí budovy č. p.1181, jež je součástí pozemku parc. č. 1340/3 v k. ú. Kopřivnice
na ul. Francouzská o výměře 229,32 m2. Nedílnou součástí zřizovací listiny je grafická Příloha B s vyobrazením
prostor předaných organizaci k hospodaření.
6.	 Nebytové prostory v budově č. p. 190, jež je součástí pozemku parc. č. st. 208 – kulturní dům - v k. ú. Vlčovice.
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Nedílnou součástí zřizovací listiny je grafická Příloha C s vyobrazením prostor předaných organizaci k hospodaření.
7.	 Nebytové prostory v budově č. p. 175, jež je součástí pozemku parc. č. st. 226 – kulturní dům - v k. ú. Mniší. Nedílnou součástí zřizovací listiny je grafická Příloha D s vyobrazením prostor předaných organizaci k hospodaření.
V článku V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
se v bodě 14 do tabulky movitého majetku přidává řádek:
32 322009040001

židle Prima

ks

885

18

15930

2003

f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: V článku VI se na začátek bodů 3.2 a 3.3 vkládá text
„jménem zřizovatele“.
Ostatní body Zřizovací listiny zůstávají beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 25. 9. 2014
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
identifikační číslo: 62331078
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
V čl. V. - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření se
k původnímu textu zřizovací listiny doplňuje k bodu 2. Movitý majetek, který jí byl předán ke dni jejího vzniku,
který v průběhu své činnosti nabyla a který dále nabude a drobné stavby:
Herní prvky dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Lubině:
Souprava Předškolák, Kolotoč Tornádu 1,4 m, Dvojitá houpačka MIX, Houpačka Vážka, Houpačka Ovečka, Houpadlo Pes, Multifunkční šestistěn II, Domeček Agátka s pódiem, Pohyblivý most, Provozní řád na kovovém sloupku.
Lavička Lambda s opěradlem 3ks, ocelový odpadkový koš Basic 1ks. Celková pořizovací cena předávaného majetku (inventární soupis č. 212000240002) je 634.462 Kč vč. DPH.
Discgolfové hřiště v Kopřivnici:
–– Discgolfové hřiště o 9 jamkách v lesní části lokality v blízkosti koupaliště v Kopřivnici, na pozemcích p. č.
2427, 2428/5, 2428/1, 2437/2, 2423/19, 2423/17, 2400/8 v k.ú. a obci Kopřivnice v následujícím rozsahu:
9 ks výhoziště, 9 ks discgolfový koš, 9 ks malá info tabulka (tzv. TeeSign), 1 ks InfoBoard (inventární číslo
212000240001). Pořizovací cena majetku Discgolfového hřiště 329.916,18 Kč vč. DPH
–– Oplocení koupaliště (inventární číslo 212039002206). Pořizovací cena oplocení koupaliště 58.297,80 Kč vč.
DPH.
–– Mobiliář: parkové lavičky Strada 5ks (inventární číslo 2800000240005 – 09), pořizovací cena laviček 46.343
Kč vč. DPH, odpadkové koše 5ks (inventární číslo 2800000240010 – 14). Pořizovací cena odpadkových košů
29.645 Kč vč. DPH.
–– Disky s logem města 100 ks (inventární číslo 002490010001), pořizovací cena sady disků 27.225 Kč vč. DPH.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Správa sportovišť Kopřivnice
identifikační číslo: 62331078
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
V čl. V. - Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření se
k původnímu textu zřizovací listiny doplňuje k bodu 2. Movitý majetek, který jí byl předán ke dni jejího vzniku,
který v průběhu své činnosti nabyla a který dále nabude a drobné stavby:
Majetek umístěný na minihřišti s umělým povrchem v Mniší
–– ochranná síť (ivn. číslo 220000240007)
–– 12 x litinové lavičky (inv. číslo 280000240015-26)
–– 2 x odpadkové koše (inv. číslo 280000240027-28)
–– 2 x branky na minikopanou (inv. číslo 280000240029-30)
–– 2 x basketbalový koš (inv. číslo 280000240031-32)
–– 3 x stojan na kola pro 6 stání (inv. číslo 280000240033-35)
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Celková pořizovací cena předávaného majetku je 305.307,20 Kč.
Majetek je blíže uveden na inventurním soupise v příloze dodatku č. 21.
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Kopřivnice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace
identifikační číslo: 70988641
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Článek V. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
se doplňuje o odstavec č. 6:
6.	 Movitý majetek pořízený při rekonstrukci školy dle inventárního soupisu v příloze č. 2 této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Článek VI. odstavec 2, bod 2.13. – vypouští se původní text a nahrazuje se tímto textem:
zhodnocení nebytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 a v odstavci 6 písemně
oznámit neprodleně zřizovateli
Článek VI. odstavec 3, bod 3.6. a 3.7. – vypouští se původní text a nahrazuje se tímto textem:
provádět likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 a v odstavci 6 po předchozím souhlasu
zřizovatele
provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 a v odstavci 6 po předchozím souhlasu
zřizovatele
Článek VI. odstavec 4, bod 4.8. – vypouští se původní text a nahrazuje se tímto textem:
movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 5 a v odstavci 6 převést ani jej vložit do vlastnictví jiných subjektů
V ostatních bodech zůstává zřizovací listina nezměněna.
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 17 214 620,10 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 5. 2014
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 632 513,60 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
sídlo: Blahoslavova 6/1594, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027305
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 9 956 055,30 Kč a ostatní majetek v hodnotě 2 508
630,23 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace
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sídlo: Dvořákova 4/1037, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027313
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 6 700 620,15 Kč a ostatní majetek v hodnotě 1 459
481,49 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
sídlo: Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934011
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 22 917 065,30 Kč a ostatní majetek v hodnotě 3 190
782,76 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
sídlo: Křižíkova 18/2813, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027330
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 13 329 352,68 Kč a ostatní majetek v hodnotě 2 274
592,39 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
sídlo: na Jízdárně 19a/2807, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 63029049
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 7 449 984,00 Kč a ostatní majetek v hodnotě 2 008
910,18 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
sídlo: Lechowiczova 8/3110, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66739721
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 26 452 397,28 Kč a ostatní majetek v hodnotě 2 078
676,25 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
sídlo: Poděbradova 19/1103, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027348
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 9 391 496,00 Kč a ostatní majetek v hodnotě 3 027
151,70 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace
sídlo: Repinova 19/3043, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027356
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 13 788 334,80 Kč ostatní majetek v hodnotě 2 112
610,20 Kč.
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
sídlo: Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 75027364
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 8 770 753,96 Kč a ostatní majetek v hodnotě 1 870
476,80 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace
sídlo: Špálova 32/1073, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 66934885
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 14 808 170,69 Kč a ostatní majetek v hodnotě 1 965
976,79 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace
sídlo: Varenská 2a/2977, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70934002
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek v hodnotě 16 491 546,34 Kč a ostatní majetek v hodnotě 4 00
423,79 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
sídlo: Gajdošova 9/388, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989088
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 4 788 709,99 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 10 454
129,28 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
sídlo: Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933901
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 11 645 573,61 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 64 019
429,66 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace
sídlo: Gen. Píky 13A, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933928
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 17 887 998,32 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 233 125
552,52 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace
sídlo: Matiční 5/1082, 728 13 Ostrava
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identifikační číslo: 61989061
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 18 779 773,33 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 57 979
400,98 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933979
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 9 636 826,96 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 63 909
630,27 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace
sídlo: Ostrčilova 10/2557, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 61989037
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 22 574 893,24 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 115 555
550,46 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933944
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 7 693 599,51 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace
sídlo: Zelená 42/1406, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 70933987
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 9 268 204,13 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 57 409
520,65 Kč.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
b) název příspěvkové organizace: Centrum kultury a vzdělávání, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 68917066
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: ostatní majetek v hodnotě 14 209 560,89 Kč a nemovitý majetek v hodnotě 16 119
207,78 Kč.
MĚSTO PACOV
oznamuje
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Pacov
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Pacov
sídlo: Pacov, Hronova 1079
identifikační číslo: 03620280
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Účel a předmět činnosti je vymezen školským zákonem, vyhláškou č. 73/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování, vše ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1.	 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván v souladu s ustanovení §
166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním v platném znění (dále jen „školský zákon“) a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících v platném znění.
2.	 Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a činí jménem příspěvkové
organizace právní úkony tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis.
3.	 V nepřítomnosti ředitele jedná (obdobným způsobem podle bodu 2. tohoto článku) za příspěvkovou organizaci jím
jmenovaný zástupce.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1.	 Zřizovatel předává organizaci k hospodaření závazky, pohledávky a majetek vymezený přílohou č. 1 ke zřizovací
listině.
2.	 Další movitý majetek nabytý organizací ode dne účinnosti této zřizovací listiny z prostředků zřizovatele je považován za svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření.
3.	 Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření žádný nemovitý majetek. Užívání nemovitého majetku příspěvkovou organizaci a s tím spojená práva a povinnosti jsou a do budoucna budou upravovány písemnými
smlouvami.
4.	 Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci k hospodaření práva a závazky z pracovněprávních vztahů (tyto
právní vztahy přecházejí na základě smluvní dohody mezi městem Pacov a krajem Vysočina přímo z příspěvkové
organizace Gymnázium Pacov zřizované krajem Vysočina na příspěvkovou organizaci Gymnázium Pacov zřizovanou městem Pacov).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
A.	 Vymezení práv a povinnosti k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“)
Obecná ustanovení
1.	 Veškerý majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Případné nabývání dalšího movitého majetku z prostředků zřizovatele se děje do vlastnictví zřizovatele a okamžikem nabytí se
tento nový majetek považuje za svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření.
2.	 Příspěvková organizace smí svěřený majetek využívat pouze pro zabezpečení hlavního účelu, pro který byla zřízena. Využívat majetek pro doplňkovou činnosti smí příspěvková organizace pouze tehdy, nenaruší-li tím chod
činnosti hlavní a byla-li jí taková činnost zřizovatelem povolena.
3.	 Svěřený majetek nelze prodat, směnit, darovat, ručit jím ani zatěžovat zástavním právem ani věcnými břemeny bez
předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Povinnosti příspěvkové organizace
1.	 Svěřený majetek eviduje příspěvková organizace dle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky a souvisejících předpisů a účetně jej odepisuje na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Při hospodaření s majetkem
postupuje v souladu s platnými právními předpisy.
2.	 Nejpozději 15. Ledna každého kalendářního roku předá příspěvková organizace zřizovateli přehled přírůstků a
úbytků svěřeného majetku, se stavy aktuálními k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Pokud připadne tento
den na den pracovního klidu, předá příspěvková organizace výše zmíněné inventurní soupisy nejpozději nejbližší
předchozí pracovní den.
3.	 Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před poškození, odcizením, zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Za tímto účelem je příspěvková organizace povinna svěřený majetek pojistit.
4.	 Příspěvková organizace je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména
včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, nároky pojistných událostí
apod. a za tímto účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení.
5.	 Příspěvková organizace je povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí
(například zajištění odpadového hospodářství) apod.
6.	 Dále je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat o něj a provádět zákonné revize a technické prohlídky.
Práva příspěvkové organizace
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1.	 Příspěvková organizace je oprávněna pronajmou nebo vypůjčit svěřený majetek jinému subjektu nejdéle na dobu
tří let. S předchozím písemným souhlasem zřizovatele může svěřený majetek pronajmout či vypůjčit i na dobu
delší. Platnost smluv uzavřených přede dnem schválení této zřizovací listiny zůstává nedotčena.
2.	 Příspěvková organizace je oprávněna vyřadit drobný dlouhodobý majetek (vymezený vyhláškou z užívání bez
souhlasu zřizovatele, jedná-li se o majetek prokazatelně neupotřebitelný a přebytečný. Likvidace a případný prodej tohoto majetku proběhne za ceny v místě a čase obvyklé.
3.	 Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele drobný dlouhodobý majetek vymezený
vyhláškou bez souhlasu zřizovatele.
B.	 Majetková práva a povinnosti příspěvková organizace k majetku ve svém vlastnictví
1.	 Příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činnosti v
souladu s rozpočtovými pravidly a to:
a) Bezúplatným převodem od svého zřizovatele
b) Darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
c) Děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnou
d) Jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
K bodu d):
Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a to aktiva
pořízená:
–– Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosu se rozumí schválený plán
určeného neinvestiční příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů)
schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání
–– Na základě tvorby a použití fondů příspěvková organizace dle §§ 30, 32 a 33 rozpočtových pravidel8 a na základě schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého
–– Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření příspěvkové organizace
2.	 Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a) Vést majetek v účetnictví a analytické evidenci oddělení od majetku svěřeného, a to:
–– Zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele
–– Zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním
b) Pojistit majetek
c) Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.
d) Řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost
příspěvkové organizace vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
e) Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne hod přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem
C.	 Přijímání darů
1.	 Dary věcné a dary peněžité účelově určené:
Pro přijetí darů věcných a darů peněžitých účelově určených je vyžadován předchozí písemný souhlas zřizovatele
pro každý jeden právní úkon.
2.	 Dary peněžité a účelově neurčené
Zřizovatel touto zřizovací listinou, v návaznosti na rozpočtová pravidla, dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí peněžitých darů účelově neurčených do hodnoty 50.000,- Kč včetně v jednotlivém případě.
V případě peněžitých darů účelově neurčených přesahujících 50.000,- Kč je vždy zapotřebí písemného souhlasu
zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě přislíbených
darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj rezervního fondu.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Příspěvkové organizaci je povolena doplňková činnost za účelem lepšího využití všech svých hospodářských
možností a odborností svých zaměstnanců za předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavního účelu organizace, pro který byla zřízena.
Doplňkovou činnost organizace provozuje na základě platných předpisů. Především sleduje v účetnictví odděleně
náklady a výnosy plynoucí z doplňkové činnosti v průběhu celého kalendářního roku a dohlíží na to, aby byly
důkladně odděleně pracovně právní poměry vztahující se na straně jedné k hlavní a na straně druhé k doplňkové
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činnosti, obsažené ve zřizovací listině.
Jedná se o tuto doplňkovou činnost:
–– Pronájem nebytových prostor. Bližší podmínky pro provozování této činnosti a související práva a povinnosti
jsou a do budoucna budou upravovány písemným smluvním vztahem dle článku 5 této zřizovací listiny.
–– Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
–– Pronájem movitého majetku.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Organizace je zřízena na dobu neurčitou
MĚSTO SOKOLOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Sokolov
b) název příspěvkové organizace: Městský dům kultury Sokolov
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavním účelem organizace je zabezpečování veřejných služeb kulturních, společenských, vzdělávacích a služeb
souvisejících s turistickým ruchem, pro občany a návštěvníky města.
Předmětem činnosti organizace je:
• pořádání a organizační zajišťování kulturní produkce a zábavy, divadelních a filmových představení, koncertů, přehlídek, výstav, trhů a veletrhů,
• pořádání a organizační zajišťování přednášek, besed, seminářů a kurzů včetně lektorské činnosti,
• vydavatelská a propagační činnost,
• nákup a prodej uměleckých děl a předmětů kulturní potřeby,
• provozování informačního centra v oblasti kultury a cestovního ruchu.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Zřizovatel přenechává příspěvkové organizaci do bezúplatného užívání majetek vymezený ve smlouvě o výpůjčce
ze dne 30. 12. 2003, která je přílohou č. 1 této zřizovací listiny, a ve smlouvě o výpůjčce č. SML/94/2015/ORM,
311410912 ze dne 5. 3. 2015, která je přílohou č. 5 této zřizovací listiny.
2. Zřizovatel převádí bezúplatně do vlastnictví příspěvkové organizace majetek vymezený v darovací smlouvě ze dne
30. 12. 2003, která je přílohou č. 2 této zřizovací listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Vymezení práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena, je uvedeno v příloze č. 4 – Pravidla pro správu majetku ze dne 4. 1. 2010, která je nedílnou součástí
této zřizovací listiny.
V ostatním zůstává zřizovací listina beze změn.
MĚSTO TIŠNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Tišnov
b) původní název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Tišnov
nový název: Inspiro – středisko volného času Tišnov
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
mění se takto: Příspěvková organizace vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Příspěvková
organizace jako středisko volného času poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak
ustanovení § 111, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
Další ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO UHLÍŘSKÉ JANOVICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 12. 2014
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a) úplný název zřizovatele: Město Uhlířské Janovice
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770
sídlo: Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice
identifikační číslo: 70877513
Dodatkem č. 5 se doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace v článku IV. o bod 8. v tomto znění:
IV.
Vymezení majetku a majetkových práv
8.	 Zřizovatel dnem schválení dodatku č. 5 převedl do vlastnictví příspěvkové organizace movitý majetek, jehož soupis je přílohou č. 4 zřizovací listiny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 5. 2. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace
sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
identifikační číslo: 71007393
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 tohoto znění:
Soupis nemovitého majetku statutárního města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 26. 3. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Zlín
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice
identifikační číslo: 71008047
Příloha č. 1 Zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1 tohoto znění:
Soupis nemovitého majetku statutárního města Zlína, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:
Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
OBEC DYMOKURY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 1. 2015
a) úplný název zřizovatele: Obec Dymokury
b) název příspěvkové organizace: Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk
sídlo: Osvobození 212, Dymokury
identifikační číslo: 61631981
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1.	 Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti
školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2.	 Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy,
školní jídelny, školní družiny a školního klubu:
–– Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
–– Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
–– Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance a cizí strávníky.
–– Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
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–– Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí školským zákonem,
zejména pak ustanoveními § 111 a § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává starosta obce Dymokury
v souladu s ustanoveními § 166 školského zákona.
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace. V nepřítomnosti ředitele za organizaci jedná ředitelem jmenovaný statutární zástupce.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření tento nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí:
Budovy
budova č.p. 212 v ulici Osvobození v Dymokurech – nebytové prostory. Současná hodnota budovy 31.882.809,40
Kč.
Pozemky
Parc. č.
Druh			
Výměra v m2
Současná hodnota v Kč
St. 275
zast. plocha a nádvoří
5.556		
277.800,271/40
zahrada			
3.916		
26.629,vše v katastrálním území Dymokury, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Nymburk.

2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)
Veškerý movitý majetek nabývá organizace do svého vlastnictví. Příspěvková organizace vede tento majetek v
účetnictví a ostatní předepsané evidenci.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
Příspěvková organizace hospodaří s veškerým majetkem vymezeným v čl. VI A. a B. této zřizovací listiny v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a v souladu s § 27 - § 37a)
a § 39b) zákona č. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento majetek v souladu s ustanovením
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů příspěvková organizace účetně odepisuje podle
zřizovatelem schváleného odpisového plánu a z účetních odpisů vytváří investiční fond majetku – jeho použití k
financování investičních výdajů a pořizování majetku je závislé na souhlasu zřizovatele. Veškerý majetek se inventarizuje k 31. 12. kalendářního roku a jeho výsledek se předkládá zřizovateli ve stanoveném termínu.
A.	 Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“)
1.	 Majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci zůstává ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace jej využívá bezúplatně.
2.	 Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:
–– Nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob.
–– Majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle
této zřizovací listiny.
–– Pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením
nebo neoprávněnými zásahy.
–– Zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku.
–– Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např.
zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků).
–– Informovat zřizovatele o nutných opravách na nemovitosti a o vzniku nároku pojistné události při poškození
nemovitosti.
–– Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá statutární
orgán příspěvkové organizace.
–– Pojištění majetku zajišťuje zřizovatel.
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–– Při pronájmu nebytových prostor sjednat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena v daném místě a čase obvyklá musí být
opodstatněná. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační
doložku změny nájemného.
–– Informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce na dobu kratší než 1 rok, a to
zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření. O uzavření
jiných smluv je příspěvková organizace povinna zřizovatele informovat v případě, pokud si to vyžádá, a to
zasláním jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jí byla doručena
výzva zřizovatele k předání smlouvy.
–– Řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
3.	 Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku právo pronajmout vlastním jménem a na vlastní účet užívané
nebytové prostory za těchto podmínek:
–– Učebny za účelem požádání soutěží, olympiád, kulturních a zábavných akcí, pořádání odborných kurzů, školení
a seminářů vzdělávacích akcí pro žáky, učitele i veřejnost a podobně na dobu do jednoho roku včetně.
–– Tělocvičnu za účelem pořádání soutěží, tréninků, olympiád, výměnných návštěv a dalších sportovních či kulturních akcí pro děti, žáky a veřejnost na dobu do jednoho roku včetně.
–– Školní kuchyně a jídelny dle dohody – na dobu trvání do 24 hodin.
–– Pronajímat prostory a plochy pro reklamní panely s reklamou sponzorů školy.
–– Uzavírat nájemní smlouvy na umístění a provozování potravinových a nápojových automatů.
–– Pronajmout vlastním jménem a na vlastní účet užívané nebytové prostory na dobu delší než jeden rok a u školní
jídelny déle než 24 hodin pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
–– Pronájem majetku nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti organizace.
–– O pronájmu dvou bytových jednotek a pronájmu kotelny rozhoduje vždy zastupitelstvo obce. Nájemné z bytů
jde na účet obce.
B.	 Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
1.	 Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro
které byla zřízena:
–– v pořizovací hodnotě do 40.000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku a do 60.000 Kč u dlouhodobého nehmotného majetku bez souhlasu zřizovatele a s ohledem na výši prostředků uvedenou ve schváleném rozpočtu
na daný kalendářní rok;
–– v pořizovací hodnotě nad 40.000 Kč u dlouhodobého hmotného majetku a nad 60.000 Kč u dlouhodobého nehmotného majetku se souhlasem zřizovatele;
–– bezúplatným převodem od zřizovatele;
–– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; souhlas není třeba pro peněžní dary;
–– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;
–– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
2.	 Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
–– Vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
1) zvlášť majetek nabytý z prostředků ze schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok,
2) zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
3) zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním,
4) zvlášť majetek nabytý dalším způsobem.
–– Pojistit majetek.
–– Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.
–– Řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
–– Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
C.	 Další práva a povinnosti
1.	 Při zadávání veřejných zakázek se příspěvková organizace v souvislosti se svou činností řídí zákonem č. 137/2006
Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a platným vnitřním předpisem k veřejným zakázkám vydaných zřizovatelem.
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2.	 V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů lze požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat
pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
3.	 V případě investiční činnosti financované z investičního fondu příspěvkové organizace v pořizovací ceně nad
60.000 Kč bez DPH v jednotlivých případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
D.	 Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1.	 Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku nebo
nebytových prostor jako vlastní výnosy.
2.	 Příspěvková organizace je povinna vyžádat si předchozí souhlas zřizovatele s přesunutím finančních prostředků
mezi položkami v neinvestičním příspěvku poskytnutého škole obcí.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1.	 Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
–– Vaření pro cizí strávníky
–– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
• Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
• Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace. Doplňková
činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová. Zlepšený výsledek hospodaření může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti.
• Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)
• ŽL ev. Č. 320 860-1692-00
2.	 Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
–– realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
–– oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se zněním § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: objednavky@sevt.cz. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o. P. O. Box 169,
830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního
ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 400 Kč. Tiskne: SPRINT
SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., Pekařova
4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 254, fax: 233 553 422; drobný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České Budějovice, Česká
3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou
zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky
vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění
reklamací je stanovena na 15 dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány
jako běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba),
rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa
27. 12. 1994.
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