
Město Nové Město na Moravě

vydává

v souladu s ustanoveními 35 odst. 2 a 84 odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení zasedání

Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne tento

Dodatek Č. 4

ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Jana Štursy, Nové Město na Moravě,

příspěvková organizace

schválené na XXIV. řádném zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě dne

3.11.2009, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2012, Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2014 a

Dodatku č. 3 ze dne 14.6.2016

Tímto Dodatkem č. 4 se mění znění Čl. 2 Název, sídlo, identifikace organizace Zřizovací

listiny ve znění Dodatku č. 1. ze dne 26.11.2012, Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2014 a Dodatku č.

3 ze dne 14.6.2016, a to tak, že Či. 2 v textu:

Název organizace: Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě,

příspěvková organizace

Sídlo organizace: 592 31 Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 121,

okres Žďár nad Sázavou

Právníforma: příspěvková organizace s právní subjektivitou

IČO: 70282439

Místo výkonu vzdělávání:

- 592 31 Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Čp. 121

- 592 31 Nové Město na Moravě, Monseova ul. Čp. 351

- 592 31 Nové Město na Moravě, Tyršova č.p. 323



se ruší a nahrazuje se textem v následujícím znění:

Název organizace : Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě,

příspěvková organizace

Sídlo organizace : 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. č.p. 16,

okres Žd‘ár nad Sázavou

Právní forma : příspěvková organizace s právní subjektivitou

IČO: 70282439

Místo výkonu vzdělávání:

- 59231 Nové Město na Moravě, Palackého nám. Čp. 16

II.

Tímto Dodatkem č. 4 se mění znění Či. 6 Majetek a vymezení práv a povinností k majetku

Zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2012, Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2014 a

Dodatku Č. 3 ze dne 14.6.2016, a to tak, že Či. 6 odd. 6.1. Vymezení majetku v textu:

6.1 Vymezení majetku

Organizace hospodaří s majetkem, uvedeným v Příloze č. 1 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.

se ruší a nahrazuje se textem v následujícím znění:



6.1 Vymezení majetku

Organizace hospodaří s majetkem, uvedeným v Příloze č. la 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.

III.

Tímto Dodatkem č. 4 se ruší Příloha č. 1.

Iv.

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Zřizovací listiny tímto Dodatkem č. 4 zůstávají nedotčená a nadále

v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem

3. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Jedno

vyhotovení obdrží organizace a tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

4. Tento Dodatek č. 4 byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na

Moravě dne usnesením přijatým pod bodem programu č. .../.../ZM/2018.

V Novém Městě na Moravě dneS

Michal Šmarda
starosta





Příloha č. 1 a

ke zřizovací listině organizace:

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková

organizace

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

vlastnímu hospodářskému využití.

Název organizace: Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Sídlo organizace: 592 31 Nové Město na Moravě, Palackého nám. Čp. 16, okres Zďár nad Sázavou
IC: 70282439
Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou

SpecUikace majetku

Nemovité věci (stavby, pozemky )

Hodnota nemovitého majetku v Kč

Pozemky

parc. č.
5 09/1

výměra m2
863

Pozemky a trvalé porosty
v úč. ev. zřiz.

pořizovací hodnota
148 558,-

druh pozemku, způsob využití
Zastavěná plocha a nádvoří

Podkladová dokumentace je uložena u organizace.

Soupis dle účetní závěrky ke dni: 31.5.2018

pořizovací hodnota oprávky zůstatková hodnota
Stavby - celkem
Stavby 15 829 117,- 606 786,- 15 222 331,-

evidenční hodnota

RozDis nemovitého majetku

148 558,-

kat. území list vlast.
Nové Město na

Moravě

LV Č. 1

Stavby

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

Jiná stavba Nové Město na LV Č. 1

509/1 16 Moravě




