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KARLOVARSKÝ KRAJ

částka 2

MĚSTO AŠ

ve funkci zřizovatele
IČ: 70891168
sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21
oznamuje
I.

oznamuje
zrušení příspěvkové organizace: Ašské kulturní středisko
sídlem: Aš, Karlova 700/17, PSČ 352 01
okres Cheb
IČ: 00 369 004
ke dni 30. 9. 2006

sloučení příspěvkových organizací
Záchranná služba Sokolov
sídlem: Sokolov, Slovenská 1596
IČ: 49743988
Zdravotnická záchranná služba Cheb
sídlem: Cheb, K Nemocnici 17
IČ: 66365716
do příspěvkové organizace
Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary
sídlem: Karlovy Vary, Závodní 205
IČ: 00574660
a to s účinností od 1. 1. 2006
Záchranná služba Sokolov a Zdravotnická záchranná služba Cheb dne 31. 12. 2005 sloučením zanikají a Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary se dne 1. 1.
2006 stává jejich právním nástupcem,
veškerá práva, povinnosti, závazky a pohledávky včetně
práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávních
vztahů přechází dnem 1. 1. 2006 ze Záchranné služby
Sokolov a Zdravotnické záchranné služby Cheb, na přejímající příspěvkovou organizaci Záchranná a dopravní
zdravotní služba Karlovy Vary, které se dnem 1. 1. 2006
mění název, a to na
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského
kraje, příspěvková organizace
II.
sloučení příspěvkové organizace
Dětský domov pro děti od 0 - 3 let
sídlem Karlovy Vary, Zítkova 4
IČ: 71175181
do příspěvkové organizace
Dětský domov v Aši (pro děti do 3 let)
sídlem: Aš, Vladivostocká 9
IČ: 71175130
a to s účinností od 1. 1. 2006
Dětský domov pro děti od 0 - 3 let dne 31. 12. 2005 sloučením zaniká a Dětský domov v Aši (pro děti do 3 let) se
dne 1. 1. 2006 stává jejím právním nástupcem,
veškerá práva, povinnosti, závazky a pohledávky včetně
práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávních
vztahů přechází dnem 1. 1. 2006 z Dětského domova pro
děti od 0 - 3 let na přejímající příspěvkovou organizaci
Dětský domov v Aši (pro děti do 3 let), které se dnem 1.
1. 2006 mění název, a to na
Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková
organizace

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
oznamuje
I.
změnu v názvu, hlavním účelu, označení státutárního orgánu, vymezení majetku, vymezení majetkových práv a vymezení doplňkové činnosti příspěvkové organizace Základní škola, Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou
(oznámené v Ústředním věstníku ČR, část-ka 4/1993, str.
11)
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Základní škola Lipník nad Bečvou,
ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace
sídlo: Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 44940343
ke změně v názvu dochází dnem 1. 7. 2003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání, předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/ 2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu,
- příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol
a školských zařízení - základní školy, školní jídelny,
školní družiny a školního klubu, příspěvková organizace
zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 1. 2006
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně,
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 1. 2006
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: nemovitý majetek uvedený
v příloze č. 1 ke zřizovací listině (k dispozici u zřizovatele),
- ke změně ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
dochází dnem 25. 11. 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:
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- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv; změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1,
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku; pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
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prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná
jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem; organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem.
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- hostinská činnost (stravování osob mimo oblast školství),
- vedení účetnictví,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
II.
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 7. 1996 a zároveň
změnu hlavního účelu, označení statutárního orgánu,
vymezení majetku, vymezení majetkových práv a okruhů
doplňkové činnosti příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Gymnázium Lipník nad Bečvou,
Komenského sady 62, příspěvková organizace
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sídlo: Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 63701219
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu,
- příspěvková organizace vykonává činnost střední školy,
- příspěvková organizace zajišťuje stravování vlastních
zaměstnanců,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 10. 2005
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně,
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 10. 2005
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací
listině (k dispozici u zřizovatele),
- ke změně ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
dochází dnem 7. 12. 2004
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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, toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv; změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1 (k dispozici u zřizovatele),
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku; pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
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- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob a převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele, jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná
jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem, organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
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o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
III.
změnu v názvu, hlavním účelu, označení statutárního orgánu, vymezení majetku, vymezení majetkových práv a vymezení doplňkové činnosti příspěvkové organizace Základní škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, 751 31
Lipník nad Bečvou (oznámené v Ústředním věstníku ČR,
částka 4/1993, str. 11)
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace
sídlo: Hranická 511, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 44940351
ke změně v názvu dochází dnem 1. 1. 2006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání; předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu,
- příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol
a školských zařízení - mateřské školy, základní školy,
školní jídelny - výdejny, školní družiny a školního klubu;
- příspěvková organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 1. 2006
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 1. 2006.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací

stránka 49

listině (k dispozici u zřizovatele),
- ke změně ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
dochází dnem 7. 12. 2004
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv; změna
v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace přílohy č. 1 (k dispozici u zřizovatele),
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku; pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
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a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná
jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem, organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- hostinská činnost (stravování osob mimo oblast školství),
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
IV.
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2003 a zároveň
oznamuje změnu názvu, hlavního účelu, označení statutárního orgánu, vymezení majetkových práv a okruhů
doplňkové činnosti příspěvkové organizace.
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
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Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace
sídlo: Loučka 32, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 71009744
ke změně v názvu dochází dnem 1. 1. 2006
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání; předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu,
- příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol
a školských zařízení - mateřské školy, základní školy,
školní jídelny - výdejny a školní družiny,
- příspěvková organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 1. 2006
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně,
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 1. 2006
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací
listině (k dispozici u 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:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv; změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1 (k dispozici u zřizovatele),
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (mo-
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vitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku; pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč, zřizovatel nebo jiná
jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem; organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a infor-
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muje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, včetně lektorské činnosti
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
V.
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 10. 2000 a zároveň
oznamuje změnu názvu, hlavního účelu, označení statutárního orgánu, vymezení majetkových práv a okruhů
doplňkové činnosti příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 70866341
ke změně v názvu dochází dnem 1. 7. 2003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek
pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem
formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3,
odst. 1), písm. c) zákona č. 257/2001 Sb.; organizace je
základní knihovnou, koordinačním a integračním střediskem knihovnických, bibliografických a informačních
služeb a metodické činnosti pro základní knihovny
v rámci střediska Lipník nad Bečvou; pro zvyšování
kulturní úrovně obyvatel města zajišťuje organizace také
kulturní, vzdělávací a společenské akce,
- předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
- poskytování univerzálních knihovnických a informačních
služeb a to včetně zprostředkování komunikace a užití
veřejně přístupných a veřejně provozovaných informačních a datových sítí,
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- zajišťování a vytváření univerzálních fondů odborné
a krásné literatury a dalších dokumentů a informačních
pramenů, novin a časopisů, AV medií, jejich odborné
zpracování, zpřístupňování nejširší veřejnosti,
- vytváření fondu regionální literatury a budování regionálních databází,
- zprostředkování meziknihovní výpůjční služby v souladu
s platnými právními předpisy,
- poskytování bibliograficko-informační služby včetně
přístupu k veřejně provozovaným a veřejně přístupným
informačním a datovým sítím,
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě,
- reprografické služby (kopírování, scannování, tisk z tiskáren),
- poskytování knihovnických služeb a metodické pomoci
knihovnám v obcích mimo území města Lipník nad Bečvou na smluvním základě,
- pořizování databází a jejich zveřejňování,
- vydavatelská a nakladatelská činnost,
- vázání a konečné zpracování knih (kompletace knih
a ostatních tiskovin),
- grafické a kresličské práce,
- výzkum a vývoj v oblasti společenských věd (zpracování
grantů),
- agenturní činnost v oblasti kultury a umění,
- pořádání výstav, přehlídek a obdobných akcí,
- pořádání dětských vzdělávacích akcí,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti,
- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení,
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
prodej občerstvení při kulturních a společenských akcích
pořádaných organizací,
- zajišťuje výkon regionálních funkcí pro základní knihovny v rámci střediska Lipník nad Bečvou,
- vykonává funkci Městského evropského informačního
střediska Lipník nad Bečvou,
- vykonává funkci Turistického informačního centra Města
Lipník nad Bečvou,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 1. 2006
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 7. 2003
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- příspěvkové organizaci nebyl předán do správy žádný
majetek
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně
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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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv; změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1,
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel, organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události
na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku, pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele, opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím. Nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná
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jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem; organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
VI.
vznik příspěvkové organizace dnem 1. 1. 2003 a zároveň
oznamuje změnu hlavního účelu, označení statutárního
orgánu, vymezení majetkových práv a okruhů doplňkové
činnosti příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Mateřská škola Lipník nad Bečvou,
okres Přerov, příspěvková organizace
sídlo: Na Zelince 1185, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 71011862
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výcho-
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vy a vzdělávání; předmět činnosti organizace je vymezen
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu,
- příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy
a školní jídelny - výdejny; příspěvková organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 10. 2005
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně,
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 10. 2005
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací
listině (k dispozici u 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:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv, změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1,
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku; pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
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- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím, nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná
jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem, organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- pronájem a půjčování věcí movitých,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí, včetně lektorské činnosti,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
VII.
změnu v názvu a sídle, hlavním účelu, označení statutárního orgánu, vymezení majetku, vymezení majetkových
práv a okruzích doplňkové činnosti příspěvkové organizace Technické služby, Na Bečvě 1142, 751 31 Lipník
nad Bečvou (oznámené v Ústředním věstníku ČR, částka
4/1993, str. 11)
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Technické služby Lipník nad Bečvou,
příspěvková organizace
sídlo: Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 00097811
ke změně v názvu a sídle dochází dnem 1. 7. 2003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, včetně místních částí, na
základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele,
- předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
- opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací
III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací
a zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení
odpadních vod na místních komunikacích a veřejných prostranstvích, včetně opravy zábradlí,
- zajištění údržby a oprav dopravního značení dle
pasportu dopravního značení, včetně místních částí,
- provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení, dle
pasportu VO, opravy semaforů, montáž a údržba
vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským
způsobem,
- čištění komunikací a prostranství, včetně zajištění
zimní údržby,
- zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů,
likvidaci odpadů, a to vše podle ustanovení zákona
č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, a podle ustanovení
obecně závazné vyhlášky č. 8/2001,
- zajištění údržby, opravy a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců,
- zajištění údržby, oprav a obnovy zámeckého parku
(parc. č. 166 v k. ú. Lipník nad Bečvou),
- hřbitovní služby - evidence, vybírání poplatků,
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zajištění provozu, oprav a údržby hřbitovů:
- pozemek parc. č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový
háj o výměře 26100 m2, hřbitovní kaple parc. č. st.
397, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,
- pozemek parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 1342 m2, pozemek parc. č. 96
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše
v k. ú. Podhoří na Moravě,
- pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 2285 m2, hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka,
- pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6400 m2, pozemek parc. č. 2772 ostatní,
- plocha hřbitov, urnový háj o výměře 6505 m2, židovské hřbitovy, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,
- zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici: areál
koupaliště (parc. č. st. 2294, parc. č. st. 2295, parc. č. st.
2296 a parc. č. 1242/21 v k. ú. Lipník nad Bečvou)
a cyklostezka (parc. č. 2536/1, parc. č. 2464/7 a parc. č.
2464/5 v k. ú. Lipník nad Bečvou),
- údržba a opravy kanalizace a kanalizačních vpustí dle
pasportu kanalizací,
- zajištění provozu, opravy a údržby veřejných WC tržnice
a aut. nádraží parc. č. st. 2236, parc. č. st. 2931 v k. ú.
Lipník nad Bečvou,
- zajištění údržby a oprav kašen a laviček,
- zajištění údržby a oprav dětských zařízení, hřišť a pískovišť (ul. Zahradní, ul. M. J. Husa, ul. M. Alše, ul. Hranická vč. Sídliště Dukla, ul. Na Kopečku, ul. Bratrská, ul.
Za parkem, ul. Na Zelince, ul. Za porážkou),
- provoz a údržba rekultivované skládky,
- zabezpečování přepravních služeb fyzickým a právnickým osobám, provádění služeb speciálními mechanizačními prostředky,
- silniční motorová doprava nákladní,
- zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin,
- nakládání s komunálním odpadem v souladu s § 50 zák.
č. 128/2000 Sb., pohřební služba, včetně přepravy zesnulých,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského
zákona,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 30. 9. 2005
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně,
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 7. 2003
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací
listině (k dispozici u 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:
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- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv; změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1,
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku, vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy v délce
trvání do 12 měsíců, s výjimkou hřbitovů v Lipníku
nad Bečvou a Loučce, kde jsou doby nájmů sjednávány
individuálně; příjmy z tohoto pronájmu jsou příjmem
organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije
je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku;
pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn
uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob a převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat svůj závazek vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace
používá pro svou činnost, pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele; jinak je použití fondu vázáno na schválený
plán investic pro dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
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- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného v odstavci 10 tohoto článku s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč, zřizovatel nebo jiná jím ovládaná osoba mají přednostní
právo na odkoupení tohoto majetku v ceně obvyklé
a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně; příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem; organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem, návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti,
- poskytování technických služeb,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
VIII.
změnu v názvu a sídle, hlavním účelu, označení statutárního orgánu, vymezení majetku, vymezení majetkových
práv a okruzích doplňkové činnosti příspěvkové organizace Sociální služby města Lipníku nad Bečvou, Zahradní, 751 31 Lipník nad Bečvou (oznámené v Ústředním
věstníku ČR částka 4/1995, str. 46)
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
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Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Sociální služby Lipník nad Bečvou,
příspěvková organizace
sídlo: Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49559044
ke změně v názvu a sídle dochází dnem 1. 7. 2003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, včetně místních částí, na
základě rozhodnutí zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele.
- předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
- poskytování péče starým občanům,
- poskytování péče zdravotně postiženým občanům,
- poskytování péče občanům, kteří potřebují zvláštní
pomoc,
- poskytování péče občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci,
- poskytování sociální péče a v jejím rámci poskytování pečovatelské služby, ústavní sociální péče,
péče v ostatních účelových zařízeních sociální péče, stravování, zabezpečení kulturních, rekreačních,
zájmových a společenských činností, dále zajišťuje
ubytování pro návštěvy obyvatel domova - penzionu pro důchodců a návštěvy nájemců bytů v domě
s pečovatelskou službou,
- poskytování ubytování občanům, kteří se ocitli
v nepříznivé sociální situaci, v ubytovnách Venedik,
- praní prádla právnickým a fyzickým osobám spadající do působnosti zřizovatele,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 7. 2003
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace, který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace samostatně
- ke změně označení statutárního orgánu a způsobu, jakým
vystupuje jménem organizace dochází dnem 1. 7. 2003
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- movitý a nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke
zřizovací listině (k dispozici u zřizovatele),
- ke změně ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
dochází dnem 7. 12. 2004
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
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který organizace užívá na základě smluv, změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1,
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel, organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
vzniku škod na majetku, vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy dle čl.
IV zřizovací listiny v délce trvání do 12 měsíců s výjimkou uvedenou v odst. 4 tohoto článku; příjmy z tohoto
pronájmu jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu
spravovaného majetku; pronájmy majetku na dobu delší
12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- smlouvy o dočasném ubytování je organizace oprávněna
sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele na dobu
maximálně 12 měsíců, a to pouze po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z tohoto pronájmu jsou příjmem
organizace,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob a převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat svůj závazek vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených
na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou
činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; jinak
je použití fondu vázáno na schválený plán investic pro
dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného v odstavci 10 to-
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hoto článku s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná jím ovládaná osoba mají přednostní
právo na odkoupení tohoto majetku v ceně obvyklé
a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně; příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem; organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
7. 12. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- půjčování a pronájem věcí movitých,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou,
IX.
změnu v názvu, sídle, hlavním účelu, vymezení majetku,
vymezení majetkových práv a vymezení doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kino svět a letní kino Lipník nad Bečvou, Novosady 156, 751 31 Lipník nad Bečvou (oznámené v Ústředním věstníku ČR, částka 2/1993,
str. 19)
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: Středisko volného času Lipník nad
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Bečvou, příspěvková organizace
sídlo: Novosady 1380, 751 31 Lipník nad Bečvou
identifikační číslo: 49558595
ke změně názvu a sídle dochází dnem 1. 7. 2003
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace
zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb
právnických a fyzických osob hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele,
- předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
- veřejné předvedení audiovizuálních děl (ve smyslu
zákona č. 273/1993 Sb.),
- veřejné předvedení autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.),
- organizování a zajištění dalších kulturních služeb,
- provozování střediska pro volný čas dětí a mládeže
(ve smyslu vyhl. č. 74/2005 Sb.),
- vydávání neperiodických publikací (ve smyslu
zákona č. 37/1995 Sb.) a periodického tisku (ve
smyslu zákona č. 46/2000 Sb.),
- provozování hostinské činnosti, jako součásti pořádaných akcí,
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- správa a provozování reklamních a propagačních
ploch,
- ke změně hlavního účelu dochází dnem 1. 1. 2006
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel příspěvkové organizace,
který jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace
samostatně
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 ke zřizovací
listině,
- ke změně ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
dochází dnem 1. 7. 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:
- organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet 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; toto ustanovení platí přiměřeně i o majetku,
který organizace užívá na základě smluv, změna v rozsahu majetku svěřeného do správy může být prováděna
pouze dodatkem zřizovací listiny formou aktualizace
přílohy č. 1,
- organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku a na
zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního
prostředí; za ochranu majetku a výkon práv a povinností
při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel; organizace
je povinna realizovat veškerá opatření, kterými předejde
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vzniku škod na majetku; vzniklé škodní události na majetku, který byl organizaci svěřen do správy projednává
organizace v zastoupení zřizovatele a řeší je s likvidátorem pojišťovny,
- organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní smlouvy k majetku (movitému i nemovitému), který jí byl svěřen do správy
v délce trvání do 12 měsíců; příjmy z tohoto pronájmu
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku, pronájmy majetku na dobu delší 12 měsíců je oprávněn uzavírat pouze zřizovatel,
- organizace nesmí movitý a nemovitý majetek zatěžovat
věcnými břemeny, darovat, směnit, přenechat do zástavy
třetím osobám, přenechat do výpůjčky třetím osobám,
vkládat do jiných právnických osob převést bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna svěřený majetek vrátit zřizovateli
nejpozději při ukončení činnosti a vypořádat své závazky
vůči němu,
- organizace je oprávněna provádět generální opravy svěřeného majetku po předchozím souhlasu zřizovatele; opravy hradí z prostředků získaných ve formě příspěvku
zřizovatele a z prostředků získaných vlastní činností,
- organizace odepisuje dlouhodobý majetek v souladu
s platnými účetními předpisy na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem,
- organizace je oprávněna použít finanční zdroje vytvořené
z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které eviduje v účetnictví v souladu s postupy účtování na účtu příslušného fondu, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku
ve vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro
svou činnost, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele;
jinak je použití fondu vázáno na schválený plán investic
pro dané účetní období,
- obnova dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
je prováděna z prostředků vytvořených vlastní činností
a prostředků získaných od zřizovatele na základě plánu
investic,
- majetek, který organizace nabyla darem, koupí, směnou
a z dotací, je jejím vlastnictvím; nemovitý majetek může
organizace nabývat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele,
- organizace je povinna oznámit předem svému zřizovateli
prodej vlastního majetku vymezeného bodem 10 s pořizovací cenou vyšší než 50 tis. Kč; zřizovatel nebo jiná
jím ovládaná osoba mají přednostní právo na odkoupení
tohoto majetku v ceně obvyklé a organizace má povinnost učinit nabídku na odkup těmto osobám písemně;
příjmy z tohoto prodeje jsou příjmem organizace,
- k zajištění své hlavní činnosti je organizace oprávněna si
bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, na dobu kratší jednoho roku,
- na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti,
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem; organizace
předkládá jedno vyhotovení uzavřených smluv o pronájmech, výpůjčkách s dobou užívání delší jednoho roku
zřizovateli,
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- organizace je povinna majetek inventarizovat vždy k 31.
prosinci každého roku a předkládat výsledky inventarizace zřizovateli v termínech a rozsahu stanoveným zřizovatelem; návrhy na vyřazení movitého majetku schvaluje
ředitel organizace,
- manka a škody zjištěné při inventarizaci nebo jiným způsobem řeší ředitel organizace ve své kompetenci a informuje zřizovatele o rozsahu škod a způsobu řešení,
- finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákonem 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
- finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména
výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření
a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok,
- majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací
listinou vykonává zřizovatel,
- ke změně ve vymezení majetkových práv dochází dnem
1. 7. 2003
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
- nájem nebytových prostor spravovaných organizací,
- provozování cestovní agentury,
- ubytovací služby,
- ke změně okruhů doplňkové činnosti dochází dnem 1. 7.
2003
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu
neurčitou
X.
zrušení příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: město Lipník nad Bečvou
sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou, nám. T. G.
Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00301493
zařazení do okresu: Přerov
b) název organizace: TEPLO Lipník nad Bečvou
sídlo: Zahradní ul., 751 31 Lipník nad Bečvou
(oznámené v Ústředním věstníku ČR, částka 4/1995, str.
51)
zrušení organizace došlo dnem 17. 12. 2002
c) veškerá práva a povinnosti zrušené příspěvkové organizace přešla k 1. 1. 2003 na TEPLO Lipník nad Bečvou, a.
s., Na Bečvě 1398, 751 31 Lipník nad Bečvou
OBEC HLOHOVEC
oznamuje
I.
zrušení příspěvkové organizace
název organizace: Mateřská škola Hlohovec, okres Břeclav, příspěvková organizace
sídlo: Dědina 10, 691 43 Hlohovec
IČ: 70982589
a to ke dni 31. 12. 2005
II.
že rušená příspěvková organizace
Mateřská škola Hlohovec, okres Břeclav byla sloučena
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s účinností od 1. 1. 2006
s příspěvkovou organizací
název organizace: Základní škola Hlohovec, okres Břeclav
sídlo: Dolní konec 239, 691 43 Hlohovec
IČ: 70982554
předmět činnosti: poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje
rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání
a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu a dále umožňuje též
náboženskou výchovu žákům 1. až 5. ročníku;
- součástí příspěvkové organizace je školní družina, která
zabezpečuje výchovu, vzdělání a zájmovou činnost žáků
1. - 5. ročníku;
statutární orgán: ředitelka
III.
změny u příspěvkové organizace Základní škola Hlohovec,
okres Břeclav
s účinností od 1. 1. 2006
název: Základní škola a Mateřská škola Hlohovec, příspěvková organizace
předmět činnosti:
- příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy,
základní školy, školní jídelny a školní družiny;
- příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje
předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu;
- příspěvková organizace jako základní škola poskytuje
základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavy druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu;
- příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje
školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména
pak ustanovením § 119 tohoto zákona, 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, poskytovat závodní stravování,
- příspěvková organizace jako školní družina 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 ustanoveními § 111 a 118 tohoto zákona,
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu
- způsob jednání: ředitel(ka) příspěvkové organizace jedná
jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými
právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací
listinou; při písemném styku k otisku razítka příspěvkové
organizace připojí vlastnoruční podpis; v době nepřítomnosti ředitele(ky) jedná jménem organizace osoba, kterou
jmenuje ředitel(ka) svým zástupcem
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