
      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  na  jeho  11.zasedání  konaném  dne  13.6.2016  pod  bodem  č.  5/11/ZM/2016
programu, tento

    Dodatek č. 6

ke Zřizovací listně 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,  Dodatku  č.  2  ze  dne  12.12.2011,
Dodatku č.  3  ze  dne 26.11.2012,  Dodatku č.  4  ze dne 24.2.2014 a Dodatku č.  5  ze dne
21.9.2015

I.

Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění Čl. 6 Vymezení majetku body 5., 6. a 7  Zřizovací listny
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2010, Dodatku č. 2 ze dne 12.12.2011, Dodatku č. 3 ze
dne 26.11.2012, Dodatku č. 4 ze dne 24.2.2014 a Dodatku č. 5 ze dne 21.9.2015 a to tak, že
body 5., 6., a 7.  v textu:

5. Zřizovatel touto zřizovací listiou dává předchozí souhlas orgaiizaci přijímat peiěžité
dary účelově ieurčeié.

6. V souladu s § 39 b) zákoia č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových pravidlech územiích
rozpočtů, ve ziěií pozdějších předpisů, předloží orgaiizace do 10. die iásledujícího
měsíce po uplyiut čtvrtlet soupis přislíbeiých věciých a peiěžitých účelově určeiých
darů za účelem vyžádáií předchozího souhlasu zřizovatele.

7. Drobié dary, iapř. ovoce, sladkost, psací potřeby apod. iabývá orgaiizace pro svého
zřizovatele dle § 27 odst. 4) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územiích
rozpočtů, ve ziěií pozdějších předpisů.

se ruší a nahrazují se novým bodem 5. v následujícím znění:



5. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek
potřebný k výkonu činnost, pro které byla zřízena, a to:

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele

- drobné dary, např. ovoce, sladkost, psací potřeby, nabývá příspěvková organizace pro  
svého zřizovatele dle ust. § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a nakládá s nimi jako se zásobami

-  zřizovatel  touto  zřizovací  listnou  dává  předchozí  souhlas  příspěvkové  organizaci  
přijímat peněžité dary účelově neurčené

c) děděním  s  předchozím  písemným  souhlasem  zřizovatele;  bez  tohoto  souhlasu  je
příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,

ci) jiným způsobem na základě rozhodnut zřizovatele

       II.

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Zřizovací listny tmto Dodatkem č. 6 zůstávají nedotčená a nadále v
platnost.

2. Tento Dodatek č. 6  nabývá účinnost dnem 14.6.2016.

3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnost originálu. Jedno
vyhotovení obdrží organizace a tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

4. Tento Dodatek č. 6 byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě dne 13.6.2016 usnesením přijatým pod bodem programu č. 5/11/ZM/2016.

V Novém Městě na Moravě dne:  …............................

Michal Šmarda
      starosta


	ke Zřizovací listině Novoměstských sociálních služeb

