
Město Nové Město na Moravě

vydává

v souladu s ustanovením 35 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128‘2000 Sb.. o obcích
(obecní zřízení). ve znění pozdějších předpisu. a s ohledem na nabytí Účinnosti zákona č.477!2009 Sb..
kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu. ve znění pozdějších
předpisŮ. a v souladu se zákonem č. 561 /2004 Sb.. o předškolním, základním. středním. všším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). ve znění pozdějších předpisu a na základě usnesení
XXIV. řádného zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 3.11.2009 toto

Uplné znění

Zřizovací listiny
Základní umělecké školy Jana Stursy,

Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

schválené na VIII. řádném zasedání Zastupitelstva města Nové Město naMoravě dne
16.12.2003, ve znění Dodatku č. I schváleného na XX. řádném zasedání

Zastupitelstva města dne 20. 1 2.2005

Článek 1

Zřizovatel

Název zřizovatele
Adresa
Zastoupené
ICO:
Okres:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103. 592 3
starostou města
00294900
Žďár nad Sázavou

Článek 2

Nové Město na Moravě

Název, sídlo, identifikace organizace

Název organizace

Sídlo organizace

Právní forma
IČO:

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové
Město na Moravě, příspěvková organizace
592 31 Nové Město na Moravě.Vratislavovo nám. 121. okres Žďár nad
Sázavou
příspěvková organizace s právní subjektivitou
70282439

Místo výkonu vzdělávání
- 59231 Nové Město na Moravě. Vratislavovo nám. Čp. 121
- 592 31 Nové Město na Moravě. Monseova ul. Čp. 351



Článek 3

Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související stímto účelem

I 11 Ia ní účel, pro který se příspěvko\ á organizace zřizuje. je zajištění činností ‘. ptisohnosti
zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561 /200—t Sb.. o předškolním. základním. středním.
\ \ ššim orlhornem a jiném vzdělávaní (školsk‘ zákon). ve znění pozdějších předpisu.

2 Předmět Činnosti odpo\ ídaj ící ‘ ‘ mezení hLi ního účelu příspěvkové organizace je \ kon
činnosti:
‚úkLidní umělecká škola,
která posk\ tuje základní umělecké vzdělávání: její činnost se řídí zákonem č. 5612004 Sb.. o
předškolním. základním. středním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk\ zákon. \ e znění
pozdějších předpisů. zejména pak ustano\ enírni Části osmé - 109. a prováděcími přeclpis\
ke školskému zákonu

Článek -1

Doplňková činnost

-1. I Přispěvkové organizaci se stanovují t\ to podmínk\ pro doplňko\ ou činnost:

je nutné dodržo\ at zejména ustano\ ení zákona Č. 455:1991 Sb.. O živnostenském podnikaní.
ve znění pozdějších změn a doplňku. a obchodního zákoníku 51 ! 1991 Sb.. ve znění
pozdějších změn a doplňku

2. ve vztahu k daňovvm povinnostem je nutné dodržet ustanovení zákona č. 5861992 Sb..
o dani z příjmi. ve znění pozdějších změn a doplňkĹi

4.2. I)oplňková činnost se povoluje za těchto předpokIadi:

1. příspě\ ková organizace plní své hla\ ní úkol\ stanovené zřizovatelem, pro které byla zřízena

2. doplňkovou činnost povoluje zřizovatel k tornu. aby organizace mohla lépe v užívat \ šechnv
své hospodářské možnosti a odbornost 5\ ‘/ch zaměstnancu

3. prostředk získané doplňkovou činností \ \ užije ke zkvalitnění své hlavní činnosti
-1. doplňko ou činnost bude příspěvko\ á organizace \ e svém účetnictví vykazovat odděleně
5. služby a práce prodLiko\1t1é v rámci doplňkové činnosti se realizují podle platn\‘ch cenov‘ch

zákonu a cenách dohodou
6. doplňková činnost organizace nesmí h t konána na úkor činnosti hlavní

4.3. Doplňkovou činnost povoluje ZiZO\ atd následujících oblastech:

— pronaj írnání prostor

a) na dobu 3() dn[i a kratší bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.

h) na dobu delší než 30 dnů pouze s předchozím písemn‘rn souhlasem
zřizovatele



- pronájem a půjčování věcí rno\:itých

- velkoobchod a maloobchod

- zprostředkování obchodu a služeb

- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzŮ. školení. včetně lektorské

činnosti

— reklamní činnost, marketing. mediální zastoupeni

- provozování kulturnich. kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení. pořádání

kulturních produkcí. zábav. vstav. veletrhů, přehlídek. prodejních a obdobných

akcí.

4.4. Další doplňkovou činnost lze provozovat jen se souhlasem zřizovatele.

Článek 5

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

5.1 . Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovan‘4‘ v souladu
s ustanovením 1 66 odst. 2 zákona č. 56 I 2004 Sb.. o předškolním.
základním. středním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk\ zákon)
Radou města Nového Města na Moravě na základě \fsledkti konkurzního
řízení.

5.2 Reditel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace
v souladu s platn‘‘mi právními předpisy a v rámci oprávnění dan\“ch zřizovací
listinou. a to tak. že se k názvu příspěvkox é organizace a vytištěnému jménu.
příjmení a funkci oprávněné osoby připojí vlastnoruční podpis

Článek 6

Majetek a vymezení práv a povinností kmajetku

6. I . Vymezení majetku

Organizace hospodaří s majetkem. uvedeným v Příloze č. I a Příloze č. 2. 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.
prostředk\ svých fondů. peněžními dar\ od fzických 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 nemovit\‘m a
movitým majetkem zapůjčeným či pronajatým od zřizovatele. od fyzických a právnických osob.

6.2. Nemovify majetek a vymezení práv a povinností k nemovitému majetku ve
vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření
(dále jen svěřený majetek)

I .Veškerý nemovitý majetek uvedený v Příloze č. 1 a dále nemovitý majetek. který
příspěvková organizace nabyde s účinností od I .9.2009 včetně SvOU činností hlavní nebo
doplňkovou. s výjimkou majetku získaného darem nebo děděním. pro svého zřizovatele a



zřizovatel jí tento majetek svěřuje k hospodaření.

2. Příspěvková organizace muže se svěřeným majetkem nakládat pouze
v případech a v rozsahu stanoveném touto zřizovací listinou a dalšími předpisy zřizovatele
upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke
zřizovateli.

3. Příspěvková organizace má k tom Uto svěřenému majetku následující pa a povinnosti

a) využívat veškerý svěřen‘ majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou h\ la zřízena.
K doplňko\ é činnosti je oprá\ něna majetek \ \ uŽi\ at pouze v případech. nenaruší-li tím
svoji hlavní činnost

h) pečovat o ochranu. rozvoj a zvelebení svěřeného majetku. pro\ádět běžné opra Y a
údržbu. technické zhodnocení a reprodukci svěřeného majetku souladu s Plánem opra\
a tidržbv. který schvaluje zřizovatel

c ) provadět zákonné revize a technické prohl ídkv svěřeného majetku

d ) provádět řádnou inventarizaci svěřeného majetku minimálně \ termínech stano\ ený ch
zákonem o učetnictvi

e) \ ést majetek učetnict\ í a v předepsané evidenci odděleně od majetku. který má
příspěvková organizace ve 5\ ém vlastnictví
Ii provádět odpisy svěřeného nemo itého majetku podle zřizovatelem schváleného
odpisového plánu

g) uzavírat smlouvy k zajištění pr vozu a své hlavní nebo doplňkové činnosti.

h) při hospodaření se svěřeným majetkem provádět ve spolupráci se zřizovatelem zadá\ ání
veřej n‘4‘ch zakázek. výběr nejvhodnější nahídk\ a uzavírání příslušných smluv, zřizovatel
si vyhrazuje právo řízení investic a větších oprav

i) nesmí svěřený majetek zcizit. zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej
vložit do majetku prá\ nických nebo fyzických osob zřízených nebo založených za účelem
podnikání

j) oznámit neprodleně zřlzo\ atd \ ěřený majetek nepotřehnv pro svoji další činnost

k) uzavírat smlouvy o vvpujčce

I ) uza íral souladu s Čl 4 této zřizovací I istin\ sm louvv o pronájmu. při pronájmu
majetku sjednat nájemné nejméně \ e výši, která je \ daném místě a čase obvyklá.

m) dodržo\ at veškeré právní a jiné předpis\ v oblasti požarni ochrany. hvgien\ ‚ životního
prostředí (např. zajišťováním odpado\ ého hospodářství a ochrany ovzduší). v oblasti
dopravy a silničního hospodářství (např. zaj išt‘o\ áním údržh\ komunikací na svěřených

nemovitostech, chodníku) apod..
n )informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti
z pojistné události. z bezdüvodného obohacení či náhrady škody apod.

o) \ případě. že součástí svěřeného majetku je byt, je příspěvková organizace oprávněna
uzavírat nájemní smlouvu na bt v souladu se směrnicí města pro pronajem h\ W ve

lastnictví města ové Město na Moravě a po předchozím písemném souhlasu LřizO\ atele

6.3. Movitý majetek a vymezení prá\ a po inností k movitému majetku ve vlastnictví

zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření

(dále jen svěřený majetek)



1. Veškerý movitý majetek uvedený v Příloze č. 2 a dále movitý majetek. který
příspěvková organizace nabyde s účinností od .9.2009 včetně svou činností hlavní nebo
doplňkovou. s výjimkou majetku získaného darem nebo děděním. nabývá pro svého
zřizovatele a zřizovatel jí tento majetek svěřuje k hospodaření.

2. Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze
v případech a v rozsahu stanoveném touto zřizovací listinou a dalšími předpisy zřizovatele
upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke
zřizovateli.

3. Příspěvková organizace má k tomuto svěřenému majetku tyto povinnosti:

a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti
a doplňkové činnosti podle této zřizovací listiny.
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před
zničením. poškozením. odcizením. zneužitím nebo neoprávněnými zásahy.
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku. který má
příspěvková organizace ve svém vlastnictví
d) pojistit movit majetek dle pokynů zřizovatele.
e) provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovench zákonem
o účetnictví
ľ) provádět odpisy majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

g) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku.
h) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit. aby nedošlo
k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících.
i) informovat zřizovatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti
z pojistné události. z hezdI.I\odného obohacení či náhrady škody apod..

při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve v‘ši. která je daném místě
a čase obvyklá
k) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem
v záležitostech týkajících se tohoto majetku. včas podávat návrhy na zahájení řízení
k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody. vydání
bezdůvodného obohacení. nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z poj istných
smluv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních (např.
v řízení stavebním)
1) řídit se při nakládání s trvale nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele.
který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
m) řídit se prá ními předpisy. podmínkami danými touto zřizovací listinou.
předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové
organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.

4. Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:

a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý
majetek.
h) vyřadit. likvidovat a prodat může svěřený majetek bez souhlasu zřizovatele
do výše pořizovací ceny majetku 100 tis. Kč bez DPH. nad tuto hodnotu jedině
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. realizovat nákup movitého majetku

pořizovacích cenách v jednotlivých případech do výše I 00 tis. Kč bez DPH bez
předchozího souhlasu zřizovatele, nad tuto hodnotu jedině s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele



c) příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjm 7 pronájmu a prodeje
nepotřebného movitého majetku. jako vlastní \vnosy
d) jednotlivé pohledávky, které příspěvková organizace nabÝvá svou činnosti hlavní
nebo doplňkovou. nah‘vá pro sveho zřizovatele a zřizovatel jí tento majetek svěřuje
K hospodaření. Příspěvková organizace u jednotli\ ch pohledá\ ek po době splatnosti
zajistí prokazatelné vyrozumění dlužníka a dohodne s ním zpusoh úhrady pohledávky.
V případě. že organizace pohledavku do měsícu nevymůže. předá veškeré podklady
t‘ kající se pohledávky zřizovateli a to za předpokladu. že náklady na \ \ máhání
pohledávk\ by prokazatelně nepřesáhl\ její \těžek. v ostatních případech pohledávku
odepíše
e) za ochranu svěřeného majetku a \vkon práv a povinností při hospodaření
s tímto majetkem odpo\ ídá statutární organ přispě\ kové organizace.

Článek 7

Mijetková piáva a povinnosti příspěvkové organizace kmajetku ve svém vlastnictví

Příspěvková organizace je oprávněna nabÝvat do svého vlastnictví pouze majetek potřehn‘‘
K vvkonu činností, pro které byla zřízena. a to:

a) hezúplatnni pře odem od ZřiZO\ alele.
h) děděním s předchozím písemnvm souhlasem zřizovatele: bez tohoto souhlasu je
příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout.
c ) jiný m způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
d ) darem. a to za těchto podmínek:
- zřizovatel tímto dodatkem zřizovací listiny dá\ á předchozí souhlas příspě\ kové organizaci

přijímat peněžité dary účelově neurčené
— k naplnění ustanovení 9b zákona Č. 250(2000 Sb.. předloží příspěvková organizace do

10. dne následujícího měsíce po uplynutí čtvrtletí soupis přislíbenÝch
věcnÝch a peněžních účelově určen‘ch darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele.
Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě
přislíhench dani evidují jako přijatá záloha.
Po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj dle charakteru hucl‘ clo rezervního
nebo investičního tondu. Věcné dary do doby udělení předcloziho písemného souhlasu
eviduje organizace v podrozvahové č\ iclenci. Po udělení souhlasu zaúčtuje dle charakteru
daru do oběžnÝch či stálÝch aktiv v souladu se směrnou účto\ ou osno ou a ČeskÝmi
účetními standardy.
- drobné dary. např. ovoce ‚ sladkosti, psací potřeby.., nabÝvá příspě\ ko\ á organizace pro
svého zřizovatele dle 27 odst. 4 a nakládá s nimi jako se zásobami

Článek 8

Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvko\ á organizace je povinna se řídit při s\ ém fInančním hospodaření
ustano\ eními zákona Č. 250 !200() Sb.. o rozpočtovÝch pravidlech územních rozpočtu.
ve znění pozdějších předpisĹi.

2. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jinÝch zdroju požádat
o přidělení finančních prostředkú z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než
zřizovatele, ze státních a jinÝch t‘ondň. z rozpočtu EU nebo z dalšího jiného



vhodného finančního mechanismu pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.
Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková
organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou s účinností od I 1. 2004

2. Ředitel organizace vydává se souhlasem zřizovatele organizační řád.

3. Ředitel organizace vydává pracovní a provozní řád organizace.

4. Nedílnou součástí této zřizovací listiny je příloha č.1 a příloha č. 2

5. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace. pokud nejsou stanoveny v této zřizovací
listině, se řídí přísiušnmi právními předpisy.

6. loto úplné znění zřizo\ ací listiny nah‘vá účinnosti dnem 1 .11 .2009 vyjma Čl. 6. odst. 6.2.
Nemo\it\ majetek a vymezeni práv a po inností k nemovitému majetku ve vlastnictví

zřizovatele předanému příspěvko\é organizaci k hospodaření (dále jen svěřen‘ majetek).
který nabývá účinnosti od 1 . 1 . 201 0.

7. loto úplné znění zřizovací listin\ je vyhotoveno v čt řech stejnopisech s platností
originálu. Jedno v\hotovení obdrží organizace a tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

8. loto úplné znění zřizovací listiny bylo schváleno na XX1\ řádném zasedání
Zastupitelstva města Nové Město na Moravě dne 3. 11 .2009 usnesením přijatm iod
hodem č. 7 programu.

V Novém Městě na Moravě dne: 3.1 1.2009

Zdeňka Marková

starostka města



Příloha č. I

ke zřizovací listině organizace:
Základní umělecká škola Jana Stursv Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

I. Vymezení majetku ve vlastnictví města. který se organizaci předává k hospodaření a jejímu
vlastnímu hospodářskému využití.

áze organizace: Základní umělecká škola Jana Štuis\ No\é Město na Moraě příspě\ ková or2anizace
Sídlo organizace: Vratislavo\o náměstí 12!. 59231 No\é Město na Moiaě
iČ: 70282439
Prá ti í forma: Přispě ko á oreanizace

Specifikace majetku

Nemovité \ěci (stavby, pozemk

l{odnota nemovitého maj etku v Kč
pořizoací hodnota oprávk zůstatková hodnota

Stavb - celkem 5062489,20 4324,00 5058165,20
Stavby v úč. Cv. zřiz.‘ 5006107,20 5006 107,20
Stavby v úč. ev. PO2 56382,00 4 324,00 52058,00

Pozemk a ti‘alé porosty
‘ úč. e.zřiz.

pořizovací hodnota
83 373,00 0

eidenční hodnota
83 373,00

Rozpis nemovitého majetku

Pozemky

parc. č. viměru m2 druh pozemku, způsob v‘uŽiÍí kut. území list v/ust.
178 309 Zastavěná plocha a nádvoří Nové ěsto na LV Č. I

M Oravě
105 438 Zastavěná plocha a nádoří Nové Město na LV Č.1

Moravě
I 06 I 94 Zahrada Nové Město na LV Č. I

Moravě

v úč. ev. zřiz. v účetní evidenci zřizovatele
v uč.ev. PO- v účetní evidenci příspěvkové organizace



Stav b
aľccla Č. Č. popisne stavba katasti. území list vlast.

I 78 I 2 I Budo\ a škoI\ - Nové Měo na LV Č. I
Vratisla\ O\ O nniěstí Mora ě

I 0) 3 I BucIo i.i škoIy—Moneova Nové Město na LV Č. I
ulice Moravě

Podkladova dokumentace je uložena LI organizace.

oLIpi5 dle účetní závěrky ke dni: 31 8. 200



Příloha Č. 2

ke zřizovací listině organizace
Základní umělecká škola Jana Stursv Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Vymezení majetku ve vlastnictví města Nové Město na Moravě. který se organizaci předává k
hospodaření k jejímu vlastnímu hospodářskemu využití.

Náze\ orcanizace: Základní umělecká škola Jana Šturs\ Nové Město na Moravě. ptíspěvko\á organizace
Sídlo orcanizace: Vratislavovo náměstí 121. 5923 I No é Město na Mora ě
iČ: 70282439
Piá ní foniia: Piispě\ ko\ á organizace

Specfikuce i;zujetku

IVIo\ ité \ěci

Hodnota movitého majetku v Kč
pořizoací hodnota oprávk zÚstatkoá hodnota

DHf\1 994 152,00 473 892,00 520 260.00
Umělecká díla a předrnět 0 O O
DNI1 0 0 O
DDI-Iľvl 37-10622.36 3740622,36 O
DD1 11 8-17,90 II 8-17,9() O

Oběžn majetek ( zásob, 2202544,69 O 22025-14,69
pohledá k. finanční majetek)

Podkladová dokumentace je uložena ti organizace.
Soupis dle účetní zá\ ěrkv ke dni: 31. 8. 2009



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 s ohledem na nabyti účinnosti zákona č. 477/2009 Sb.,

kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., a na základě

usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 26.11.2012 tento

Dodatek č. 1

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.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čI. 2 Zřizovací listiny a to tak, že tento čI. 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: ZUŠ J.ŠTURSY

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čI. 5 Zřizovací listiny a to tak, že za bod 5.2 se přidává hod 5.3.

v tomto znění:

5.3 Ředitel příspěvkové organizace písemně jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je

zastupován v době své nepřítomnosti v plném rozsahu práv a povinností.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čI. 6 odd. 6.1 zřizovací listiny a to následně:



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 činnosti‘, 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.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění Čl. 6 odd. 6.3 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 11 523 564,97 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.

V.

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší Příloha č. 2 ke zřizovací listině organizace.

Vl.

Závěrečná ustanovení

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

v platnosti.



2. Tento Dodatek Č. 1 nabývá účinnosti dnem 26.11.2012.

3. Tento Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Jedno

vyhotovení obdrží organizace a tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

4. Tento Dodatek Č. 1 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



Město Nové Město na Moravě

vydává

v souladu s ustanoveními 35 odst. 2 a 84 odst. 2 písm.d) zákona č. 1.28/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 477/2009 Sb., kterým

se mění zákon 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 zákona č. 472/2011 Sb., a na základě usnesení

II. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě ze dne 15.12.2014 tento

Dodatek č. 2

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.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění Čl. 2 Zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2012, a

to tak, že se rozšiřuje o další místo výkonu vzdělávání, a to:

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

Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Zřizovací listiny tímto Dodatkem Č. 2 zůstávají nedotčená a nadále

v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 15.12.2014.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu. Jedno

vyhotovení obdrží organizace a tři vyhotovení obdrží zřizovatel.



4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen na II. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě

dne 15.122014 usnesením přijatým pod bodem programu č. 27.

V Novém Městě na Moravě dne; 15.12.2014

Michal Šmarda
starosta města



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, s ohledem na nabyt]‘ účinnosti zákona č.

477/2009 Sb., kterým se mění zákon 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 11. zasedání Zastupitelstva města Nové

Město na Moravě ze dne 13.62016 tento

Dodatek č 3

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 a Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2014

Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění Či. 7 Majetková práva a povinnosti příspěvkové

organizace k majetku ve svém vlastnictví Zřizovací listiny ve znění Dodatku č. 1 ze dne

26.11.2012 a Dodatku č. 2 ze dne 15.12.2014 a to tak, že Či. 7v textu:

„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) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu

je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,

c) jiným způsobem na základě rozhodnuti‘ zřizovatele

d) darem, a to za těchto podmínek.‘



- zřizovatel tímto dodatkem zřizovací listiny dává předchozí souhlas příspěvkové

organizaci přijímat peněžité dary účelově neurčené

- k naplnění ustanovení 39b zákona Č. 250/2000 Sb., předloží příspěvková

organizace do 10. dne následulícího měsíce po uplynutí čtvrtletí soupis přislíbených

věcných a peněžních účelově určených darů pro vyžádání předchozího souhlasu

zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční

prostředky na základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha.

Po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako zdroj dle charakteru bud‘ do

rezervního nebo investičního fondu. Věcné dary do doby udělení předchozího

písemného souhlasu eviduje organizace v podrozvahové evidenci. Po udělení souhlasu

zaúčtuje dle charakteru daru do oběžných či stálých aktiv v souladu se směrnou

účtovou osnovou a Českými účetními standardy,

- drobné dary, např. ovoce, sladkosti, psací potřeby,.. nabývá příspěvková organizace

pro svého zřizovatele dle 27 odst. 4 a nakládá s nim/jako se zásobami“

se ruší a nahrazuje se textem v následujícím znění:

Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k

výkonu činnosti‘, 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 rozpočtú, 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



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 14.6.2016.

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 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


