
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
24. Zastupi te lstva města

konaného dne 25.6.2018

NKZ - Dodatek č. 6 Zřizovací listiny

Zastupitelstvu města je předkládán Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Novoměstských kulturních zařízení.
Dodatek č. 6 řeší změnu v Čl. 3 vymezení základního účelu a předmětu činnosti v oblasti vydavatelské, a to v 
návaznosti na nová pravidla ochrany osobních údajů (GDPR), tak aby bylo např. možné i nadále 
zveřejňovat obrazový a zvukový záznam z jednání ZM (NKZ je nositelem zpravodajské licence dle občanského 
zákoníku), dále v Čl. 6  Majetek  a vymezení práv a povinností k majetku - nová Příloha č. 1d  a v Čl. 7 
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví - tisková oprava § 27 odst. 
5. 

§ 84 odst. 2) písm. d) z. o obcích

I. Zastupitelstvo města schvaluje
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení Nové Město na Moravě, se sídlem 
Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 dle přílohy materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 6 ke 
Zřizovací listině Novoměstských kulturních zařízení.
RM na své 55. schůzi doporučila předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Dodatek č. 6 řeší tyto změny:

Čl. 3 vymezení základního účelu a předmětu činnosti v oblasti 
vydavatelské, a to v návaznosti na nová pravidla ochrany osobních 
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údajů (GDPR) tak, aby bylo např. možné i nadále zveřejňovat obrazový 
a zvukový záznam z jednání ZM (NKZ je nositelem zpravodajské licence 
dle občanského zákoníku).
Čl. 6  Majetek  a vymezení práv a povinností k majetku - nová Příloha 
č. 1d (úprava majetku, který je organizaci předáván k hospodaření 
vzhledem ke změnám souvisejícím s úpravami chodníků a parkoviště u 
KD)
Čl. 7 Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve 
svém vlastnictví - oprava § 27 odst. 5 v souvislosti s novelou zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.

Materiál obsahuje: Příloha - Návrh Dodatku č. 6 včetně Přílohy č. 1d (Veřejná)
Příloha - Zřizovací listina NKZ včetně Dodatků 1-5 a Příloh (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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