
Na základě ust.  § 84 odst.  2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vydává  město  Nové  Město
na Moravě (dále jen „zřizovatel“) v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě (dále jen „zastupitelstvo města“) přijatým pod bodem č. 4 programu na 9. řádném
zasedání zastupitelstva města dne 12.prosince 2011

tento

Dodatek č. 2

Zřizovací listiny

Novoměstských sociálních služeb
(dále jen „organizace“)

ze  dne 29.9.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2010

Čl. 1
Zřizovatel

Název zřizovatele: Město Nové Město na Moravě
Adresa: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, 

okres Žďár nad Sázavou
Zastoupený: starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900

Čl. 2
Název, sídlo, identifikace organizace

Název organizace: Novoměstské sociální služby
Sídlo organizace: Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
IČ: 48899097
Právní forma: příspěvková organizace 



Čl. 3
Úvodní ustanovení

Dne  29.09.2009  vydalo  město  Nové  Město  na  Moravě  jako  zřizovatel  Zřizovací  listinu
Novoměstských sociálních služeb (dále jen „zřizovací listina“). Zřizovací listina byla vydána
usnesením zastupitelstva města přijatým pod bodem č. 6 programu zasedání zastupitelstva
města dne 29.09.2009.
Dne 13.12.2010 byl na I. řádném zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
usnesením přijatým pod bodem č. 18 programu schválen Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze
dne 29.9.2009.

Čl. 4
Změna zřizovací listiny

Zřizovací listina ze dne 29.9.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2010 se mění a to tak,
že dosavadní text písm. c) odst. 4  čl. 3 zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým textem,
který zní:

vykonávání  výchovné  a  relaxační  činnosti  pro  děti,  mládež  a  dospělé,  zajišťování  další
sociální služby dle požadavků zřizovatele

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní  ustanovení  zřizovací  listiny  a Dodatku  č.  1  tímto  Dodatkem  č.  2  nedotčená
zůstávají nadále v platnosti.

2. Dodatek č. 2 zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 01.01.2012.

3. Tento  Dodatek  č.  2  je  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech  s platností  originálu.  Jedno
vyhotovení obdrží organizace a zbylá tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

4. Tento Dodatek č. 2 ke zřizovací listině byl schválen na 9. řádném zasedání Zastupitelstva
města Nového Města na Moravě dne 12. prosince 2011 usnesením přijatým pod bodem č.
4 programu.

V Novém Městě na Moravě dne 12.12.2011

Michal Šmarda
starosta města
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