
Město Nové Město na Moravě

vydává

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,  v souladu  s usnesením
Zastupitelstva města Nové Město na Moravě (dále jen „zastupitelstvo města“) přijatým pod
bodem č. 5 programu na XV. řádném zasedání zastupitelstva města dne 26.11. 2012

Dodatek č. 3

Zřizovací listiny

Novoměstských sociálních služeb

schválené  na  XXIII.  Řádném zasedání  Zastupitelstva  města  Nové  Město  na  Moravě  dne
29.9.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2010 a Dodatku č. 2 ze dne 12.12.2011

I.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění čl. 2 Zřizovací listiny a to tak, že tento čl. 2 je rozšířen o
následující  text,  který  se  přidává  za  stanovení  názvu organizace,  sídlo  organizace,  právní
formu a IČO:

V rámci hospodářství  města,  při  organizačních jednáních,  pro označení  organizace  –
logotyp příspěvkové organizace,  je možné používat k identifikaci organizace zkrácený
název:  Sociální služby

II.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění čl. 6 bod 1. zřizovací listiny a to následně:

1. Dlouhodobý majetek mimo majetek nemovitý

Zřizovatel  předává příspěvkové organizaci  k hospodaření  dlouhodobý majetek
evidovaný k datu 30.09.2012 v celkové hodnotě 7 178 302,85 Kč na majetkových
účtech 018,  032, 022,  028, 045,  901, 902 příspěvkové organizace  jako majetek
předaný k hospodaření. 

Rozsah tohoto majetku se:
a) Snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy,

a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;



b) Zvyšuje  se  o  majetek,  který  byl  touto  příspěvkovou  organizací  nabyt  po
30.9.2012 do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

Dlouhodobý majetek pořízený na náklady zřizovatele se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření  na  základě  předávacího  protokolu,  který  schvaluje  starosta  města  se
souhlasem místostarosty města.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Zřizovací listiny tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčená a nadále
v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem 26.11.2012.

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

4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen na XV. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě dne 26.11.2012 usnesením přijatým pod bodem programu č. 5.

V Novém Městě na Moravě dne: 26.11.2012

Michal Šmarda
starosta města
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