
Město Nové Město na Moravě

vydává

v souladu s ust. 35 odst. 2 a ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ust. 27 a s ohledem na nabytí účinnosti
zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve zněnĺ pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o
změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě usnesení Zastupitelstva města Nové Město na Moravě přijatým na jeho
zasedání konaném dne usnesením č /ZM/2018 programu, tento

Dodatek č. 6

ke Zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě

schválené na 7. řádném zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě dne
26.9.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.4.2012, Dodatku č. 2 ze dne 26.11.2012,
Dodatku č. 3 ze dne 24.2.2014, Dodatku č. 4 ze dne 22.6.2015 a Dodatku č. 5 ze dne
23.2.201

Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění Čl. 3 odst. 2. písm. e) Zřizovací listiny ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 23.4.2012, Dodatku č. 2 ze dne 26.11.2012, Dodatku č. 3 ze dne 24.2.2014,
Dodatku č. 4 ze dne 22.6.2015 a Dodatku č. 5 ze dne 23.2.2016

Čl.3

Vymezení základního účelu a předmětu činnosti

2. Předmětem činnosti odpovídajícím vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je
výkon činností:

e) v oblasti vydavatelské:

Středisko kulturní dům plní funkci vydavatele v souladu se zák. Č. 46/2000 Sb., o
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:

- je vydavatelem periodického tisku — zpravodaje města, jehož
úkolem je informovat o dění ve všech oblastech lidského konání,
zejména oblasti státní správy, samosprávy, společenského života,
kultury, sportu apod. města a jeho okolí,

- rediguje, zajišt‘uje grafiku a distribuci periodického tisku —

zpravodaje města.



který po změně znĺ:

Č13

Vymezení základního účelu a předmětu činnosti

2. Předmětem činnosti odpovídajícím vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je
výkon činností:

e) oblasti vydavatelské:

Novoměstská kulturní zařízení plní funkci vydavatele v souladu se zák. č. 4 6/2000
Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně někteíých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, takto:

- jsou vydavatelem periodického tisku — zpravodaje města, jehož
úkolem je informovat o dění ve všech oblastech lidského konání,
zejména oblasti státní správy, samosprávy, společenského života,
kultury, sportu apod. města a jeho okolí,

- redigují, zajišt‘ují grafiku a distribuci periodického tisku -

zpravodaje města

- v rámci zpravodajské činnosti informuje ve veřejném zájmu zejm.
o kulturních, společenských, politických událostech, jednáních
samosprávných orgánů města a o dalších významných událostech
ve městě, a to především skrze tištěné, zvukové, obrazové,
záznamy nebo sociální sítě

Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění Čl. 6 odd. I. Zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 23.4.2012, Dodatku č. 2 ze dne 26.11.2012, Dodatku č. 3 ze dne 24.2.2014, Dodatku č.
4 ze dne 22.6.2015 a Dodatku č. 5 ze dne 23.2.2016

Čl.6

Majetek a vymezenĺ práv a povinnostĺ k majetku

I. Vymezení majetku
Organizace hospodaří s majetkem, uvedeným v Příloze Č. lc ke zřizovací listině
příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i
s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze
státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob
včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie
a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů. Dále hospodaří
s nemovitým a movitým majetkem zapůjčeným či pronajatým od zřizovatele, od fyzických a
právnických osob.



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

který po změně zní:

Čl.6

Majetek a vymezení práv a povinností k majetku

I. Vymezení majetku

Organizace hospodaří s majetkem, uvedeným v Příloze č. Id ke zřizovací listině
příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i
s peněžními prostředky získanými vlastní činnost přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze
státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob
včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahranič z rozpočtu Evropské unie
a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů. Dále hospodaří
s nemovitým a movitým majetkem zapůjčeným či pronajatým od zřizovatele, od fyzických a
právnických osob.

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.

Tímto Dodatkem č. 6 se ruší znění Přĺlohy Č. lc.

IV.

Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění Či. 7 Zřizovacĺ listiny ve znění Dodatku č. I ze dne
23.4.2012, Dodatku č. 2 ze dne 26.11.2012, Dodatku č. 3 ze dne 24.2.2014, Dodatku č. 4 ze
dne 22.6.2015 a Dodatku č. 5 ze dne 23.2.2016

ČI.7

Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví

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

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele

— drobné dary, např. ovoce, sladkosti, 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 listinou 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,

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

který po změně zní:

ČI.7

Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví

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

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele

— drobné dary, např. ovoce, sladkostí, psací potřeby, nabývá příspěvková
organizace pro svého zřizovatele dle ust. 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
nakládá s nimi jako se zásobami

— zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci
přímat peněžité dary účelově neurčené

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

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

V.

Závěrečná ustanovenĺ

1. Další ustanovení Zřizovací listiny tímto Dodatkem č. 6 zůstávají nedotčená a nadále
v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem

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

4. Tento Dodatek č. 6 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Nové Město
na Moravě dne usnesením přijatým pod bodem programu č /ZM12018.

V Novém Městě na Moravě dne

Michal Šmarda
starosta



Příloha Č. ld

ke zřizovací listině organizace Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

Vymezení majetku ve vlastnictví města, který se organizaci předává k hospodaření

ajejímu vlastnímu hospodářskému využití.

Název organizace: Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě
Sídlo organizace: Tyršova 1001,59231 Nové Město na Moravě
IC: 00372854
Právní forma: příspěvková organizace

SpecUikace majetku

Nemovité věci (stavby, pozemky )

Hodnota nemovitého majetku v Kč k 3 1.5.2018 (stavby), k 31.12.2017 (parkoviště, chodník)
pořizovací hodnota oprávky zůstatková hodnota

Stavby - NKZ 86 721 713,15 42 402 846,12 44 316 368,03
Stavby — Naučná stezka Tři kříže 131 595,09 47 988,00 83 607,09
parkoviště za KD I 507 111,21 46 057,00 I 461 054,2 1
chodník 81 411,05 2992,00 78419,05
Stavby - celkem 88 441 830, 50 45 939 448,38

pořizovací hodnota
Pozemky a trvalé porosty — 316 553,89
NKZ, smuteční síň

Rozpis nemovitého majetku

Pozemky

parc. č. výměra m2 druh pozemku, způsob využití kat. území list vlast.
579 705 Zastavěná plocha/l 14/a nádvoří Nové Město na LV č.4596

Moravě

35/l I 981 Zastavěná plocha /1001 / a nádvoří Nové Město na LV č.4596
Moravě

35/3 202 Zastavěná plocha /1350/ Nové Město na LV Č. 4596
Moravě

35/2 I 763 ostatní plocha - zeleň Nové Město na LV Č. 4596
Moravě

35/4 289 ostatní plocha —jiná — terasa Nové Město na LV Č. 4596
Moravě

35/6 78 ostatní plocha — zeleň Nové Město na LV Č. 4596
Moravě

35/7 1 284 ostatní plocha —jiná plocha Nové Město na LV Č. 4596
Moravě

35/9 I 12 ostatní plocha — zeleň Nové Město na LV č.4596



Moravě

225/8 109 ostatní plocha—jiná plocha Nové Město na LV č.4596
Moravě

22 5/9 75 ostatní plocha - zeleň Nové Město na LV č.4596

Moravě

Stavby
parcela č. č. popisné stavba katastr. území list vlast.

35/1 1001 Kulturní dům Nové Město na LV č.4596

Mor.

579 I 14 Horácké muzeum Nové Město na LV č.4596
Mor.

35/3 1350 Smuteční síň Nové Město na LV č. 4596

Mor.

Naučná stezka Tři kříže Nové Město na LV č. 1
Mor.

35/7 parkoviště Nové Město na LV č. I
225/8 Mor.

35/7 chodník Nové Město na LV č.1

225/8 Mor.

Podkladová dokumentace je uložena u organizace.

Soupis dle účetní závěrky ke dni: 3 1.12.2017


