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ZLíNSKÝ KRAJ
tř. T. Bati 3]92,760 0I Zlin

František Slavík
hejtman

- 3, 07 2001
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zíizovací listina

Rozhodnutím Ministerstva školswí , m|ádeže a tělovýchovy České republiky č j, 14 69112001-14 ze
dne 3O.břczna 200l se příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Luhačovicc, Masarykova l0l, stává s účinností od 1.4. 200l příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Zlins§ kraj se sídlem ve Z|íné vsouladu sustanovením § 2 odst. l a2 zákona č. 15712000 Sb., o
přechodu rrěkteqých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění
a ustanovením § 27 odst. 2 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů a
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zíizeni),
r,ydává po schválení zastupitelstvem Zlínského kraje dne 13. 6. 200l zíizovaci listinu pro
příspěvkovou organizaci :

I.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název organizace :

Sídlo organizace :

Identifi kac\ rr í číslo or ganízace :

střední odborná škola a střední odborné učiliště, Luhačovice,
Masarykova 10l

Masarykova l01' , 7 63 26 Luhačovice

61 71 59 99

II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem zřízeni organizaceje poskytování l^ýcholy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je
vymezen s\9 a §16 zákona ě,29ll984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon), v platném zněni, a prováděcími předpisy.
Součástí přispěvkové organizace jsou :

l. Domov mládeže
2. Školnijídelna
Jejich činnost je upravena zákonem č. 7611978 Sb., o školských zaíizenich, v platném znéní, a
prováděcírrri předpisy.

III.
Označení statutárních orgánů

l. Organizace vystupuje v právních vztazich svým jménem a má odpovědnost vypl;ývající z těchto
vztahr\.

2, Statuttirním orgánem organizace je ředitel jmenovaný. radou Zlínského kraje s předchozím
souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ceské republiky. Reditel řídí organizaci,



plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývajici zobecně závazných právních
předpisŮ, včetně nařizení rady Zlínského kraje a metodichých pokynů Zlínského kaje.

3. Jménem organizacejedná řediteljako statutární orgán nebo jiný zaměstnanec organizace jako jím
pověřený zástupce tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace, anebo k otisku
razítka organizace připojí vlastnoruční podpis s uvedením své funkce.

Iv.
Vymezení majetku

Majetek ve vlastnictvi zíizovatele, ktery se organizaci předává do správy kjejímu vlastnímu
hospodářskému vyrržití, je uveden v příloze, která je nedílnou součásti zíizovaci listiny.

v.
Vymezení majetkových práv a povinností

l. Majetek je organizace oprávněna využívat k zajištění qýchovy a vzdělávání a pro poskytování
školských služeb.

2. K efektivnímu a ekonomicky účelnému vyržívání majetku je organizace povinna o majetek
pečovat, chránitjej, dbát ojeho další rozvoj a zvelebení, udržovatjej, provádětjeho opravy a vést
o něm evidenci a účetnictví.

3. Organizace je povinna sledovat, zda dlužnici včas a řádně plní své závazlq a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazk& vypl;ývajících.

4. Investiční činnost je organizace oprávněna provádět jen s předchozím souhlasem zŤizovatele.
5. Organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem

ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku právnicloých osob.Nemovitý majetek lze pronájímat
bez souhlasuzřizovatele na období nejdélejednoho roku.

6. Organizace je povinna dbát, aby určené úkoly plnila co nejhospodárněji a hospodařila v souladu
s platnými ustanoveními zákona, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtu.

vI.
Okruhy doplňkové činnosti

K lepšímu využití hospodářských možností a odborností zaměstnanců organizace zíizovatel
povoluje vykonávat organizaci tyto doplňkové činnosti :
- Hostinská činnost
- Ubytovací služby
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Provádění všeobecných kurzu a l^_ýuka

- Vyučování v oboru umění a v oboru cizich jazyků
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a sleduje se odděleně od
činnosti hlavní.
FinanČní hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst,3 zákonač. 250/2000 Sb.,
o rozpočto,rr,ých pravi dl ech územních rozpočtu.

VII.
Vymezení doby, na kterou je organiza ce zíízena

l.

2.

3.

Organizace je zíízena na dobu neurčitou.

Ye Zlíně dne 13. 6. 2001.
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Příloha č. 1.

ke zíizovací listině čj.: 309/2001

Vymezení majetku

A) Nemovi|ý majetek, jehož účetní hodnota činí celkem 34,528.500,00Kč.

Rozpis nemovitého majetku, kter;ý je zapsán na listu vlastnictví č.349 vedeném u
Katastrálního úřadu ve Zlině pro obec a katastrálni územi Luhačovice

- objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. st. čís. 3/3

- objekt občanské vybavenosti čp. 999 na pozemku parc. st. čís. 16114

- pozemek parc. st. čís. 16114 - zastavěná plocha o v,ýměře 725 m2
- pozemek parc. st. čís. 16115 - zastavěná plocha o v,ýměře 65 m2
- pozemek parc. čís. 2850/1 - ost. plocha o qýměře 17 m2
- pozemek parc. čis.285012 - ost. plocha o qýměře 44 m2
- pozemek parc. čís. 2851/I - ost. plocha o v,ýměře 1,7 m2
- pozemek parc. čís. 285ll2 - ost. plocha o qýměře 3 m2
- pozemek parc. čís. 285Il3 - ost. plocha o výměře 116 m2
- pozemek parc. čís. 285Il4 - ost. plocha o výměře 15 m2
- pozemek parc. čís. 285Il5 - ost. plocha o výměře 8 m2

Celková účetní hodnota budov a jiných staveb činí Kč :

36,446,796,00 Kč 2,984.046,00Kč 33,462.750,00 Kč
pořizovacihodnota oprávky zůstatková hodnota

Celková účetní hodnota pozemků a trvalých porostů činí 1,065.750,-- Kč

B) Movitý majetek jehož účetní hodnota činí celkem 3,996.128,48Kč.

A ) + B) Celková účetní hodnota nemovitého a movitého majetku čini38,524.628,48 Kč,

C) Dokladová dokumentace, která je uložena ve Střední odborné škole a Středním
odborném učilišti, Luhačovice, Masarykova 101 a obsahuje :

l . Výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví č. 349 ze dne 10. 4. 2001
2. Dokumentaci inventaňzace provedené ke dni 31.3.200l dle Příkazu č.2l200I UŠUr.
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ZLÍNSKÝ KRAJ
tř. T. Bati 3792,761 90 Z|ín

František Slavík
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Zména zřuovací listiny
Dodatek č. 1

Roáodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky čj. 14 69112001-14 ze
dne 3O.březra200l se příspěvková organizace §třední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Luhačovice, Masarykova 101,ICO 61 7159 99, stala s úěinností od 1. dubna 200l příspěvkovou
organizací Zlínského kraje. Zřizovací listina byla vydána v souladu s ustalovením § 2 odst. 2 zákona
ě.-l5712000 Sb., o přechodu někte4ých věcí, práv azávazků zmajetku České republiky do majetku
krajů, v platném znění, po schválení zastupitelstvem Zlínského kraje dne 13. června 200l pod
čj.30912001.

Tímto dodatkem zastupitelstvo Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona
ě.25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů, méní zřizovací listinu s úČinností od
28.Iistopadu 2001 následovně :

Clánek II., Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, zní :

Hlavním účelem ňizeni organizace je poslcytování ýcholy avzdéláni. Předmět činnosti organizace je
q/mezen §7, §9 a §16 ákona č.29ll984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a ly§ších
odborných škol (školshý zákon), v platném znéní a ákonem é. 564l199a Sb., o statní správě a

samosprávě ve školství, v platném znéni a prováděcími předpisy.
Součástí příspěvkové organizace j sou:
1. Domov mládeže
z. Školnijidelna
Jejich činnost je upravena zákonem ó. 7611978 Sb., o školských z,ařizenich, v platném znění
a prováděcími předpisy.

čtánet< TTI., Označení statuárních orgánů, se mění :

Zabod2. se vkládá bod 3, : Ředitel je oprávněn ustanovit ástupce statutárního orgánu, ktery ho bude
zastupovat ve všech věcech v době jeho nepřítomnosti.

Dosavadní bod 3, se oznaěujejako bod 4.

Čtánet V., Vymezení majetkových pnív a povinností, zní :

1. Majetek je organizace oprávněna vylžívaí kzajištění ýchovy avzděIávání a pro poskltování
škols§ých služeb a doplňkovou činnost v rozsahu stanoveném v čl.VI.

2. Veškerlý majetek, ktený nabude organizace při své činnosti, se stává vlastnictvím ňizovatele.
3. K efektivnímu a ekonomicky účelnému lyužívání majetku je organízace povinna o majetek

pečovat, chranit jej, dbát o jeho další rozvoj a melebení, udržovat jej, provádět jeho opraly a vést

o něm evidenci a účetnictví.



4. Organizace je povinna sledovat, zda d|užníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby
nedošlo k promlěení nebo zániku práv z těchto závazků lyplývajících.
Investiční činnostje organizace oprávněna provádětjen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat ástavním právem
ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku právnických osob s qýjimkou uvedenou v čl. V, bod 7

této ňizovací listiny.
Organizace může prodat movitý majetekjen po předchozím souhlasu ňizovatele, Movitý majetek,
který byl áotoven organizaci v rámci produktivní činnosti, může organizace prodat i bez
předchozího souhlasu zíizov atele.
Organizace m:ůže bez souhlasu ňizovatele pronajímat nemoviqý majetek a z movitého majetku
qýluěně zařizení a vybavení pronajímaného nemovitého majetku maximálně na období jednoho
roku sjednoměsíční rnýpovědní lhůtou, a to pouze za podmínky, že pronajímaný majetek
organizace dočasně nepoťebuje k plnění sqých úkolů a pronajme ho za cenu v místě a v době
uzavření smlouvy obvyklou.
Organizace je povinna dbát, aby určené úkoly plnila co nejhospodárněji a hospodařila v souladu
s platnými ustanoveními zákona, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu.

Ostatní ustanovení zřizovaci listiny zůstávaji nadále v platnosti.

Ye Zlině dne 28. listopadu 2001.
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ZLII\SKY KRAJ
třída Tomáše Bati 21, Z|ín

Dodatek č. 2
ke zřizovacílistiné

Střední odborné škoty a Středního odborného učiliště, LuhaČovice, Masarykova 101

Z|inský kraj se sídlem ve Zllně,IČO 708 97 320, vydává v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona

č.25012000 Sb,, o rozpočtových pravrdlech územních rozpočtu, v platném zrěnÍ, tento Dodatek Č. 2

ke ZŤizovaci listině Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Luhačovice, Masarykova

101 ve znění Dodatku č. 1, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kra,le č.0l23lz05l05 ze dne

31. 8. 2005, s účinností od 1. 9.2005.

Čtan"i. I. Zíizovací listiny pod názvem Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace se

mění v části Nazev orgarizace, která nově znitakto:

I.

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Nazev organizace,. Střední odborná škola Luhačovice

v čianku IL zíizovací iistiny ve znéniDodatku č, 1 pod námemv)rmezení hlavního účelu a předmětu

činnosti se dosavadní text ruší a nahtazaje se textem:

il.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem ňizeni organizaceje poskYování vzděiávaní a výchovy, zajištění stravování a

ubytovaní. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zaŤízení:

- Střední odborná škola,

- štolní jídelna,

- Domov rriádeže.

Předmět čirrnosti otganizace je lrymezen příslušnými ustanoveními zákona č,56112004 Sb., o

předškolním, zákiadním, středním, ryšším odborném a jiném vzdélávžni (školský zákon), zákona

č.25012000 Sb,, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějŠÍch předPisŮ a

prováděcími předpisy,

V članku III. Zíízovací listiny ve měni Dodatku č. i pod názvem Ontačeni statutárních orgánŮ se

mění body 2. a3., které nově aní takto;
uI.

Označení statutárních orgánů

2, Statutárním orgárrem organizace je ředite1. Ředitel Ťidí organizaci, plní povinnosti vedoucího

organizace a daiší úkoly vyplývajici ze zákona č.56112004 Sb., o předškolním, záklaďtim,

,Édní111, lyšším odbomém a jiném vzďélávání (školský zákon), z obecně závamých právních

předpisů, včetně nŇizerlt Rady Ziínského kaje a metodických pokynů Zlínského kraje.

3. Ředitel je povinen ustanovit zástupce statutárního orgánu, kteď ho bude zastupovat ve vŠech

věcech v době jeho nepřítomnosti.

§tředni odborná škola
Luhačovice

1l4



Clanek IY. Zíizovací listiny pod názvem Vlmezení majetku se mění tak, že dosavadní text č1.IV. se
ozrračuje jako bod 1, a dále se doplňuje bod2.,ktú znítakto:

ry.
Vymezení majetku

2. Vpřípadě, že se liší číselné hodnoty majetku příspěvkové orgatizace ke dni delimitace pod
ZlÍnský kraj uvedené v pŤí7oze Ziizovaci listiny této organizace s číselnYmi hodnotami majetku
uvedeného v účetních výkazech,platí údaje uvedené v účetních ýkazech.

V článku Y. ZŤizovací listiny ve zněni Dodatku č. 1 pod nitmem Yymezení majetkoých práv a
povinností se dosavadní text ruší anabrazuje se textem :

v.
Yymezení majetkových práv a povinností

Při nakládaní s majetkem se organizace řídí ustarroveními zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtu v piatném zrrění.
Otganizace má k majetku vymezenému v Č1. IV této ňizovaci listiny a k majetku získanému vlastní
činností tato práva a povinnosti:
1. Je povirrrra a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností spravovat a

efektivně vy.lžívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž by),a zŤízena a pto
doplňkové činnosti vymezené zŤizov aci listinou.

2. Je povinna majetek evidovat, ocenit, vést jej ve svém účetnictví a odepisovat jej v souladu
s příslušnými právními předpisy, metodick]ínri pokyny ňizovatele a schválen}ím odpisorlim
planem.

3. Je povinna o majetek pečovat, udržovat jej a provádět jeho opra]ry, dbát o jeho další rozvoj a
zvelebení.

4. Je oprávněna rea7izovat akce charakteru oprav a údržby, nové stavby, technické zhodnocení
svěřeného majetku a investiční nákupy (dále jen ,,akce reprodukce majetku") s celkolými
nákiadY do 500 tis Kč bez DPH včetně, a to v souladu se schváleným plánem tvorby a čerpaní
investičního fondu příspěvkové organizace, rozpočtem orgaaizace a metodickým pokynem
kraje.

5, Je oprávněna připravovat a realizovat akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad 500 tis.
Kč bez DPH jen nazil<ladě předchozího souhlasu ňizovatele,při dodržení závaznýchpodmínek
stanovených zřizovatelem pro přípralrr a realizaci akce.

6. Je povrnna svěřený majetek i majetek ziskany vlastní čirurostí chranit před zničením a
poškozením, před odcizením nebo nrcužttími před neoprávněnými zásahy.

7. Je povirura po projednání s pojišťovacím makléřem určeným ňizovatelem zajistit řádné a
efekti.mí poj ištění maj etku.

8. Je povinna Ťádné a včas upiatňovat právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného
obohacenÍ, zajístit, aby nedošlo k promlčení nebo dokonce zániku pohledávek.

9. Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek (movitý i nemoviý včetně bytoťch
jednotek) pronajímat vlasbrím jméIemza cenu v místě a čase obvy,klou nebo vyšší, nejedná-li se
o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 2 let s tím, že zťtměr této dispozice s nemovitým
majetkem na dobu trvaní nad 1 rok se zveřejní na uřední desce Zlínského kraje; příspěvkov,_fon
organizacím zŤizovan,ým krajem může tento majetek předávat do uživťni na dobu určitou do 2
let jen formou r."_ipůjčky, vždy na záklaďě písemně uzavřené smlouvy.

10, Je oprálTrěna pronajímat svěřený movitý a nemovili majetek včetně bytových jednotek na dobu
nad 2 r oky, příp j ej poskyhrout j ako qfpůj čku, j en se souhlasem ňizov atele.

1 1. Je oprálrněna pronajímat služební byty, nacházející se ve spravovaných nemovitostech na dobu
urČitou do 5 let, na dobu delší, případně na dobu neurčitou jen se souhlasem zř,lzovate},e.

12. Je oprár.rrěna, pokud to je nezblr,tně nutné pro plnění hlavního účelu a předmětu čirrrrosti,
najmout si movitý majetek za aenu v místě a čase obryklou na dobu neurčitou, nemovitý
majetek pouze na dobu rrrčitou ďo 2let, na dobu delší jen se souh]asem ňizovate\e, případně si
vypŮjČit nemovitý majetek na dobu určitou ďo 2let, movitý majetek na dobu určitou do 5 let,

Ll+
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17.

1,4.

15.

16,

ZJ,
24.

25.
26.

Není oprávněna nemovitý majetek, ktery má ve správě, prodat, darovat, směnít, zatižit
zástavním právem či věcnlm břemenem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak
použít k účasti na podnikání ťetích osob,
Je oprárněna movité věci apráva,kteft má ve správě, zastavit jen se souhlasem ňtzovatele,
Je oprávněna nabývat pro ňtzovatele movitý majetek darováním a děděním.
Je oprávněna vymezit neupotřebiteiný a přebytečný movit} majetek formou rozhodnutí
podepsaného statutámím orgánem příspěvkové organizace.
Je oprávněna nakládat jménem zřizovatele s přebytečným movitylm majetkem v pořizovací ceně
do 10tis. Kč včetrrě; přeby,tečný movitý majetek vpořizovací ceně nad 10tis. Kč je povinna
v rámci nabídkového řízení nabídnout k lyužití v rámci hospodařství kraje a v pŤipadé zájmu
převést právo správy; v případě nezájmu je oprávněna vfadit tento majetek přednostně formou
prodeje jménem zŤtzovatele za ceny v čase a místě obvyklé; movitý majetek v pořizovací ceně
nad 100tis. Kč se souhiasem ňizovatele. Výnos zprodeje hmotného investičního majetku je
zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace, pokud ňizovatel neroáodne jinak.
Je oprávněna nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč
včetně; vytadit neupoďebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč jen se
souhlasem ňízovatele.
Je oprávněna vystupovat jako stavebník při ohlášení stavby, územním, stavebním, vodoprávním
a kolaudačnim íízeni u akcí s celkovYrrrr naklady do 2 000 tis. Kč bez DPH včetně, U akcí
s celkor."ými naklady nad 2 000 tis. Kč bez DPH jen se souhlasem zŤizovate7e.
Není oprávněna vystupovat u akce reprodukce majetku s celkoqými naklady nad 2 000 tis. Kč
bez DPH jako veřejný zadavate7 bez souhlasu zíizovatele.
Není oprávněna před schválením investičního požadavku nebo investlčního zámétu akce
reprodukce majetku zadat projektovou dokumentaci akce reprodukce majetku.
Je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku
v nominální hodnotě do 20 tis. Kč včetně, jejiž vymábiní se jeví jako neúspěšné nebo naklady
na vyrnáhání by přeýšily pohledávku samotnou; navyžádimí zíizovateleje povinna přediožit
veškeré podklady prokazující tuto skutečnost; pohledávky v nomrnální hodnotě naď 20 tis. Kč
v jednotlivém případě je oprávněna prominout a odepsat jen se souhlasem ňizovatele.
Je oprávněna uzavírat dohody o zápočtu pohledávek.
Je oprávněna uzavirat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahující období kalendařního
roku,
Je oprávněna uzavitat smlouvy o postoupení pohledávek pouze se souhlasem ňzovatele.
Je oprár.Trěna uzayirat smlouvy o přijetí a poskltnutí úvěru, půjčky, pŤevzeti ručitelského
závazku, přistoupení kzávazku, převzetí dluhu, o nájmu s násiedným právem koupě a o koupi
věci na splátkyjen se souhlasem zŤizovatele.
Vrozsahu pověření zřizovatelem vystupuje organizace 1ako zadavatel píi zadáváni zŇáaek a
veřejných zakázek v souladu s piatnými práltrírru předpisy České republiky a platnýmr a
účinnInri metodickými pokyny ňizov atele.
Je povirrna přijmout a poskytnout plnění vyplyvajíci zrirncoých smluv sjednaných
ňizov ate7em pro hospo dářství v působnosti kraj e.

Je povinrra řídit se při správě a nakládaní s majetkem vniřnímr předpisy a dalšími pokyny
ňizovatele.

Práva k majetku nevymezená orgaaizaci ve ňizovací listině vykonává ňizovatel

Za octlranu majetku, ýkon ptáv a povirrrrostí při nakládarrí smajetkem odpovídá statutární orgán.
Reditel vymezí úkoly, oprár.,nění a povinnosti zaměstnarrců při hospodaření s majetkem a stanoví
okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních předpisech organizace.

18.

19.

20,

21

22

27

28.

29
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V článku YI. ZŤlzovací listiny pod názvem Okruhy doplikové činnosti se mění bod 1, ktery nově zTí
takto:

vI.
Okruhy doplňkové činnosti

1. K lepšímu vsllžltí hospodařs§ch možností a odborností zaměstnanců organizace ňizovatel
p ovoluj e vykonávat or ganizaci tuto doplňkovou č innost:

- hostinská činnost;

- ubyovací služby;

- specializovaný maloobchod se smíšeným zbožim;

- pořádání odborných kurzů, školení ajiných vzdélávacích akcí včetně lektorské činnosti;

- v,juka v oblasti umění;

- vYukajazyků;

- poslcltování telekomunikačních služeb.

Ostatní ustanovení Zíizovací listiny Sďední odborné školy a Sťedního odbomého uěiliště,
Luhačovice, Masarykova 7Ol ze dne 13. 6,200I ve znění Dodatku ě. l ze dne 28. lL 2001 zŤsávaji
v platnosti beze změn.

Ye ZIíné dne 3 1. 8. 2005

\
1
l
i,

1

1

\
\

"""'i"""'
Libor Lukáš
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LLÍNSKÝ KRAJ

třída Tomáše Bati ?t,Llín

Dodatek Ě. 3

ke zřizovací listině

Střední odborné školy Luhačovice, lĚ 61715999

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, lČ 70B9l3Z0, vydává v souladu s ustanovením § Z7 odst. Z zákona
č. Z5O/Z000 Sb., o rozpočtových pravidlerh územních rozpočtů, ve znĚní pozděiších předpisŮ, tento

0odatek č. 3 ke lřizguací listině Střední odborné školy Luhačovice ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. Z
schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ř, 01Z5lZ05/B9 ze dne 77.6. Z009,

V řlánku ll,7řizovací listiny ve znění dodatků pod názvem Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti se
dosavadní text ruší a nahrazuje se textem:

Il.

Vymezení hlavního úřelu a předmĚtu řinnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdĚlávání a výchovy, zaiištění stravování a ubytování.

0rganizace vykonává řinnosti těchto škol a ško|ských zařízení:

- Střední škola;

- školní iídelna;

- Domov mládeže,

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona ř.56t/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jinÉm vzdělávání [školský zákon], ve znĚní pozdĚiších předpisŮ,

zákona ř. Z5O/Z000 Sb., o rozpořtových pravidlech územních rozpočtů, ve znĚní pozděiších předpisŮ a

prováděcími předpisy.

V článku V. Zřizovací listiny ve znění dodatků pod názvem Vymezení majetkových práv a povinností se
dosavadní text ruší a nahrazuje se textem:

v.
Vymezení maietkouých práv a povinností

Při hospodaření s majetkem se organizace řídí platnými právními předpisy Ěeské republiky, zeimÉna
ustanoveními zákona č. Z\O/ZOOD Sb., o rozpořtov,ých pravidlech územních rozpořtů, ve znĚní pozděiších
předpisů a zřizovací listinou.
0rganizace má ke svěřenému majetku, ti. k maietku předanému příspĚvkové organizaci zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabytÉmu pro zřizovatele, tato práva a povinnosti:
1. Je povinna a oprávněna svĚřený maietek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu a

předmětu činnosti, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnostivymezené zřizavací listinou.
Z. Je povinna svěřený majetek evidovat, ocenit, vést iei ve svém účetnictví a odepisovat jej v souladu

s příslušnými právními předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisov,ým plánem.

3. Je povinna o svĚřený majetek pečovat, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o ieho další rozvoj a

zvelebení.
4, .le oprávněna realizovat akce charakteru oprav a údržby, nové stavby, technickÉ zhodnocení

svĚřenÉho maietku a investiční nákupy Idále ien,,akce reprodukce majetku"] s celkovými náklady do

500 tis Kč včetně [bez DPH], a to v souladu se schváleným plánem tvorby a čerpání investičního
fondu příspěvkové organizace, rozpočtem organizace a metodickým pokynem kraje,

5. .le oprávnĚna připravovat a realizovat akce reprodukce maietku s celkouými náklady nad 500 tis. Kč

Ibez DPH] jen na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele, při dodržení závazných
podmínek stanovených zřizovatelem pro přípravu a realizaci akce.
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10.

Je povinna svĚřený majetek chránit před zničením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím i
před neoprávněnými zásahy.
Je povinna ve spolupráci s poiišťovacím makléřem určeným zřizovatelem zajistit řádnÉ a efektivní
poiištění svěřeného ma|etku v souladu s rámcov,ými smlouvami schválenými zřizovatelem, příp. s
pokyny zřizovatele.
Je povinna řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody, na vydání bezdůvodného obohacení,
zaiistit, aby nedošlo k promlčenínebo dokonce zániku pohledávek.
Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svĚřený majetek [movitý i nemovitý včetně bytorných jednotek]
pronajímat vlastním jménem za cenu v místě a čase obvyklou nebo vyšší, neiedná-li se 0 cenu státem
regulovanou, na dobu určitou do Z let; příspěvkouým organizacím zřizovaným krajem může tento
majetek předávat do užívání na dobu určitou do 5 let jen íormou rnýpůičky, vždy na základě písemně
uzavřené smlouvy, Nad uvedenÉ doby jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Formou výpůičky na dobu určitou do 1 roku bez souhlasu zřizovatele je oprávněna poskytnout za
účelem vzdĚlávání a v,ýchovy kompenzační pomůcky a odbornou literaturu; hudební nástro;e pouze
svým žákům a studentům. Na dobu delší pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu či výpůjčce došlo k překroření doby
náimu/v,ýpůičky uvedenÉ v odstavci 9 tohoto článku [Zroky/5let], je k ieho uzavření nutný předchozí
písemný souhlas zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele ie nutný rovnĚž v případĚ, kdy ie
do iednoho roku ode dne skončení náimu/v,ipůjčky uzavírána nová smlouva téhož typu se stejnou
smluvnístranOu týkalící se identickÉho majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročenícelkové
doby náimu/výpůiřky IZrokyl5 let].
Ustanovení předešlé věty se nevztahuje na smlouvy, kterými je svěřený majetek
pronajímán/vypŮičován ke krátkodobým pronájmůmluýpůičkám, ti. kdy je náiemcem/vypůiřitelem
využíván na základě smluvního ujednání pouze v urřité dny nebo v předem vymezených hodinách.
Je oprávněna pronaiímat zaměslnancům služební byty, nacházející se ve svěřených nemovitostech na
dobu určitou do 5 let; na dobu delši případně na dobu neurčitou jen s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele.
Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutné pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, najmout si
movitý maietek za ťenu v místě a čase obvyklou na dobu neurřitou, nemovitý majetek pouze na dobu
určitou do Z let, na dobu delší ien s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, případně si vypůičit
nemovitý nebo movitý maietek na dobu určitou do 7 let. Na dobu delší pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele.
V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvĚ o nájmu ři uýpůičce došlo k překroření rl,ýše uvedené
doby náimu/výpůičky, ie nutný předchozí souhlas zřizovatele, Předchozí písemný souhlas zřizovatele
ie nutný rovnĚž v případĚ, kdy ie do jednoho roku ode dne skončení náimu/v,ýpůjčky uzavírána nová
smlouva téhož typu se stejnou smluvní stranOu týkaiící se identického majetku, pokud by touto
smlouvou došlo k překročení celkové doby nájmu vĚci nemovité/výpůjřky [?roky/7 let], 0 předchozí
písemný souhlas dle odslavce 9. ažtZ. ie povinna požádat minimálně 3 měsíce před předpokládanou
úřinností úkonu [vznik nájmu/výpůičkyJ,
lJstanovení předešlé věty se nevztahuje na rnýpůičky hudebních nástrojů, kompenzačních pomůcek a
odborné literatury dle odst. 9.
Na dobu delší než je uvedeno v tomto odstavci je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele najmout
nemovitý nebo movitý majetek, příp. si iei vypůjčit, a t0 na dobu udržitelnosti projektu za účelem
splnĚní podmínek proiektu spolufinancovaného z rozpočtu EvropskÉ unie či Finančního mechanismu
EHP a finančního mechanismu Norska a proqramu šrr,ýcarsko-české spolupráce.
Není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit věcným břemenem, vložit jej do
majetku právnických osob nebo jei iinak použít k účasti na podnikání třetích osob.
Je oprávněna nab,ývat pro zřizovatele movitý ma jetek včetně finančních prostředků bez ieho
předchozího souhlasu, K nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný ieho předchozí písemný
souhlas. Jestliže příspĚvková organizace získá pro zřizovatele movitý majetek s omezenými
dispozičními právy, zejména na základě realizace proiektu spolufinancovaného z rozpořtu Evropské
unie či Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska a programu šrlýcarsko-české
spolupráce, je povinna o tom nejpozděii do 30 dnů od jeho nabytí písemně zpravit zřizovatele a
informovat jej o povinnostech k tomuto majetku se vážícím.
Maietek nabytý pro zřizovatele [zejména maietek nemovitý, movitý včetně zásob, pohledávky a
závazky] se dnem nabytí považuje za majetek předaný příspěvkovÉ organizaci k hospodaření.
Je oprávněna vymezit neupotřebitelný a přebyteřný movitý majetek formou rozhodnutí podepsanÉho
statutárním orgánem příspěvkové organizace.
Je oprávněna nakládat jménem zřizovatele s přebytečným movitým majetkem v pořizovací ceně do
10 tis, Kř včetně; přebytečný movitý majetek v pořizovací ceně nad 10 tis. Kč ie povinna v rámci

11.

7z,

13.

t4.

15.

16,
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nabídkového řízení nabídnout k využití v rámci hospodářství kraje a v případě zájmu převÉst právo

hospodaření; v případě nezájmu ie oprávněna vyřadit tento majetek přednostnĚ íormou prodeje
jménem zřizovaLele za ceny v čase a místĚ obvyklé; movitý maietek v pořizovacíceně nad 100 lis, Kč
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, Výnos z prodeie svěřeného dlouhodobÉho hmotného
majetku je zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne iinak.

t], Je oprávněna nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč
včetně; vyřadit neupotřebitelný movitý maietek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč je oprávněna pouze

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
1B. Je oprávněna vystupovat jako stavebník při ohlášení stavby, územním, stavebním, vodoprávním a

kolaudačním řízení u akcí s celkovými náklady do Z mil. Kč včetně [bez 0PH]. U akcí s celkovými
náklady nad Z mil. Kč [bez DPH] 1en s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

19. Není oprávněna vystupovat u akce reprodukce maietku s celkor4ími náklady nad Z mil. Kč [bez DPH]

iako veřeiný zadavatel bez předchozího písemného souhlasu zřizovate|e.
z0. Není oprávněna před schválením investičního požadavku nebo investičního záměru akce reprodukce

maietku zadat projektovou dokumentaci akce reprodukce majetku.
Zt, Je oprávněna prominout a odepsat pohIedávku v jednotlivÉm případě vůči iednomu dlužníku

v nominální hodnotě do Z0 tis. Kč vřetnĚ, ieiíž vymáhání se jeví 1ako neúspĚšné nebo náklady na

vymáhání by převýšily pohledávku samotnou; na vyžádání zřizovalele je povinna předložit veškeré
podklady prokazující tuto skutečnost; pohledávky v nominální hodnotě nad Z0 tis. Kč v jednotlivÉm
případě je oprávnĚna prominout a odepsat ien s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

ZZ. Je oprávněna uzavírat dohody o zápočtu pohledávek.
?3. Je oprávněna uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahuiící období kalendářního roku.

Z4, Je oprávněna uzavírat smlouvy o postoupení pohledávek pouze s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.

?5, Je oprávněna uzavírat smlouvy o přistoupení k závazku a převzetí dluhu jen s předchozím písemným

souhlasem zřizovatele. Je oprávnĚna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o náimu
s právem koupĚ jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,

Z6. Je oprávněna uzavírat smlouvy o úvĚru nebo půičce jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele. Ten|o souhlas se nevyžaduie v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a
sociálních potřeb.

Z7. Je povinna s přihlédnutím k hledisku hospodárnosti využívat rámcových smluv siednaných
zřizovatelem pro hospodářství v působnosti kraie.

ZB. Je povinna řídit se při hospodaření s majetkem vnitřními předpisy a dalšími pokyny zřizovatele.

Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel,
Za ochranu maietku, výkon prář a povinností při nakládání s majetkem odpovídá statutární orgán. Ředitel
vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem a stanoví okruh funkcí,

s ieiichž rnýkonem je spojena hmotná odpovĚdnost ve vnitřních předpisech organizace.

V článku Vl, Zřizovací listiny ve znění dodatků pod názvem 0kruhy doplňkové činnosti se mění bod 1, který
novĚ zní takto:

Vl.
0kruhy doplňkové činnosti

1. K lepšímu využití hospodářských možnostía odbornostízaměstnanců organizace zřizovatel povoluje

vykonávat organizaci tuto doplňkovou činnost:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

- Hostinská činnost,

přechodná a závěreřná ustanovení ílodatku č. 3

7, Maietek, ti. movitý majetek včetně zásob, závazky, pohledávky atd. [s výiimkou nemovitého majetku viz
dále odst. Z a 3], který má příspěvková organizace ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku ve správě, se
považuje za majetek předaný této příspěvkové organizaci k hospodaření ve smyslu ustanovení § Z7
odst. Z písm, e] zákona č. Z5O/Z000 Sb., ve zněnízákona ř.477lZOOBSb.
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Z. Nemovitý majetek definovaný v příloze č. 1a tohoto dodatku, tedy majetek, který měla příspĚvková
organizace ke dni 31. 03. 2009 svěřen do správy, se s účinností od 01. 04. 2009 [tj. s účinností
zákona ř. 477 /?aa9 Sb.] považuje za maietek, který byl léto příspěvkovÉ organizaci předán k
hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. Z písm. e] zákona č. Z50l?.000 Sb., ve znĚní zákona č.

477 /2008 sb.

Pokud by organizace měla ke dni nabytíúčinnosti tohoto dodatku ve správě ještĚ iiný nemovitý majetek
než je uveden v Příloze č. 1a k tomuto dodatku, považuje se tento nemovitý majetek za majetek
předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

0statní ustanovení Lřizovací listiny Střední odborné školy Luhačovice ze dne 13, 5. Z001 ve znění
Dodatku ř.tze dne ZB. 11. Z001 a Dodatku č.Zze dne 31. B. Z005 zůstávajív platnosti beze změn.

Ve ZlínĚ dne 17" 5. 2009

3.

4.

MVDr. Stanislav Mišák
heitman

I
,----ii:-<-l,.Ý\ '1/'\\/\\ \J

střední odborná škola Luhačovice
Masarykova 1O1 ,763 26 Luhačovice

lČ: 617]5999, DlÓ; cZ61715999
_5_
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Příloha č. 1a k Dodatku č. 3

lČ: 61715999

Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice
Adresa: Masarykova 10'1,763 26 Luhaěovice

ke zřizovací listině

Soupis nemovitého majetku Zlínského kraje,
ktený se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:

a) Pozemky

katastrální území / obec LV parcelní číslo Využití

Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice

b) Stavby zapsané v katastru nemovitostí

349 st. 3i1 zastavěná plocha a nádvoři
349 st. 3/3 zastavěná plocha a nádvoři
349 8411 zahrada
349 st. 161/4 zastavěná plocha a nádvoři
349 st. 161/5 zastavěná plocha a nádvoří
349 2847 ostatní plocha
349 285011 ostatní plocha
349 285012 ostatní plocha
349 285111 ostatní plocha
349 285112 ostatníplocha
349 285113 ostatní plocha
349 285114 ostatní plocha
349 285115 ostatníplocha

katastrálni území / obec LV Budova (č.p.) Na pozemku Využiti

Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice

c) Stavby nezapsané v katastru nemovitostí

Nejsou

349 bez st. 3/3 objekt občanské vybavenosti
349 101 st. 3/1 jiná stavba
349 999 st. 161/4 objekt občanské vybavenosti
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ZL:NSKÝ KRAJ
třída Tomáše Bati 2t,Zlín

Bodatek ř. 4
ke zřizovací listině

Střední odborné školy Luhačovice, lĚ 51715999

Zlínský krai se sídlem ve Zlíně, lČ 70B9l3Z0, vydává v souladu s ustanovením § 35 odst. Z písm. i] zákona
ř. 7Z9lZ000 Sb,, o krajích [kraiské zřízeníJ, ve znění pozdĚiších předpisů, a § 27 odst. Z zákona
č, Z5O/Z000 Sb., o rozpočtov,ých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděiších předpisů, tento
Bodatek č. 4 ke Zřizovací listině Střední odborné školy Luhačovice ve znění Bodatku č, 1, Bodatku č. Z a
Dodatku č.3 schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraie č. 06501719/1Z ze dne t4.3.ZOt?.

0o článku lV. Zřizovací listiny ve znění dodatků pod názvem Vymezení maietku se vkládá norný odstavec 3,
kter,ý znÍ:

0rqanizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek uvedený v Příloze č. Za tohoto dodatku.

Dstatní ustanovení Zřizovací listiny Střední odbornÉ školy Luhačovice ze dne 13. t, Z001 ve znění
Dodatku ř.7 ze dne Z8. 11, 2001, Dodatku ř. Z ze dne 31. 8, 2005 a Dodatku č. 3 ze dne 17. 5. 2009
zůstávaií v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 14. 3. ?.0t?



Příloha ř. 2a k Dodatku Ě. 4 ke Zřizovací listině

lč: 61715999
Název orqanizace: §třední odborná škola Luhařovice

Sídlo organizace: Masarykova !gt,763 Z5 LuhaĚovire

Soupis nemovitého majetku Zlínského kraje,
ktený se příspěvkové organizaci předává k hospodaření:

a)Pozemky

katastrální území / obec LV parcelní číslo Druh pozemku

Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice

1'1365 st. 306/1
1í365 106/15
1,1365 106116
11365 106120
1 1365 1o8l17
1 1365 1 o8/,l 9

zastavěná plocha a nádvoří
trvalý travní porost

orná půda
trvalý travní porost

ostatní plocha
trvalý travní porost

b) Stavby zapisované do katastru nemovitostí

katastrální území / obec LV Budova
(č.p./č,e.) Na pozemku Způsob využití

Luhačovice

c) Stavby nezapisované do katastru nemovitosti

1 1365 č. p. 290 st. 306/1 objekt k bydlení

Katastráln í pracoviště katastrální území Na pozemku Stavba - popis

Valašské Klobouky Luhačovice st. 306/1 objekt kovářské dílny
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Dodatek č. 5

ke zřizovací listině

Střední odborné školy LuhaĚOvice, lĚ 51715999

Zlínský kra1 se sídlem ve Zlíně, lČ 70B9l3Z0, vydává v souladu s ustanovením § 35 odst. Z písm. i] zákona
Č. 1Z9/ZOa0 Sb., o kraiích [kraiské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § Z7 odst. Z zákona
ř. Z5Ol2000 Sb., o rozpočtouých pravidlech územních rozpořtů, ve znění pozdějšírh předpisů, tento
Dodatek č. 5 ke Zřizgvací listině Střední odborné školy Luhačovice ve znění Bodatku č. 1, Dodatku č. Z,
Dodatku Č. 3 a Dodatku č. 4, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje ř. 070B/ZZOltZ ze dne
t3. E. z\tz.

Přílohou ř. ?a/!, která je nedílnou součástítohoto dodatku, se mĚnípříloha č. Za dle odst. 3 článku lV.
Zřizavaú listiny.

0statní ustanovení lřizavací listiny Střední odbornÉ školy Luhačovice ze dne 13, 5. Ztlt]1 ve znění Dodatku
ř.7ze dne Z8, tt.2007, Dodatku ř.?ze dne 31.8. 2005, Dodatku č,3 ze dne 17.6. 2009 a Dodatku č.4
ze dne 14.3,20tZ zůstávaiív platnosti beze změn.

Ve ZlínĚ dne 13. 6.?ltz

l."'*;,tl].;;a 1ů_""

"--*j

r. Stanislav Mišák



Příloha ř. ?a|1 k Dodatku ř. 5 ke zřizovací listině

lč: 61715999
Název organizace: Střední odborná škola Luhačovice

SÍdlo organizace: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice

příloha č. za se mění následovně:

1. v části písm. c] stavby nezapisované do katastru nemovitostí se vypouští objekt kovářské dílny na
pozemku p. č. st, 306/t

Z, v části písm. bJ stavby zapisované do katastru nemovitostí se doplňuje budova bez řp/ře, jiná stavba,
na pozemku p. ř. st, 306/2, k. ú. Luhačovice, LV č. 11355

3. v části písm. a] pozemky se doplňuje pozemek p, ř, st. 306/?, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.

Luhačovice, LV č. 11365
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Spis, znak;

Střední odborné školy Luhařovite, lĚ 51715999

Jti1l!Ý!ryj se sídlem veLlínÉ,lČ 70B9l3Z0, vydává vsouladu s ustanovením § 35 odst, Z písm. iJ zákonaL.t?g/?g1g Sb., o krajkh,[krajské zříz.ení],ve Žněnípozděiších předpisů, § Z7;dsa. Ž iaton. t.zŠopnoo
!!., o r9z.goito_ví_c|r pravidiech' územních iozpočtů, Úe znÉnr pózoejsicn' Éruopir,:- t.r,to noo.t.k č. 5 keZřizavací listině Střední od_borné školy Luhaiovicá ve znění 'Dodatku č, 1, óooátr<ú É. z, ooo.tt u č. 3,
Eodatku Č. 4 a 0odatku Č. 5, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského Hraie-i. Ó+Óz lzt+lt+ ze dnát0.1z. ?0t4.

V řlónku Y. ZřizovacÍ,listinY ve.znění pozděiších dodatků pod názvem ,,Vymezení maietkouých práv apovinností" se dosavadní text ruší a nahrazuje ie textem:

V.
Vymezení majetkovrých práv a povinností

Při hosPodaření s maietkem 
_se_ organizace ří_dí platnými právními předpisy Ěeské republiky, zejména

ustanoveními zákona ř.Z5O/2000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územnícÉ rdzpoctri, ve'znění'po.jcistň
PředPisŮ a zřizovací listinou, a dóle vnitřními přeOpisý a Ůalšími pokyny zřizovateÍe,
0rqanizace má ke svěřenému majetku,.. tj. 

'k 
nialétku preOanemu 'příspěvkové 

organizaci zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabytému pro zřizbvatele,'tato piáva a povinnosti:

0ddíl první
Základní povinnosti při správě majetku

t. Je P.ovinna .a onlv,něla svěřený m_ajetek spravovat a efektivně využívat pro plnění hlavního účelu a
_ Předmětu Činnosti,t němuž. byla zřízina a pro doplňkové činnostivymezene zřizovacílístinou.?. Je Povinna svěřený. majetek evidovat, .otenit, veit ;ei u. ,ué* účétnictví . Óňiióu.t jej v souladu
, :^Pl:l::l!r] p,'".*jmi předpisy, metodickými p.okyný Žřizovatele a srhvóteným ,ďptrw-íitanu*, 

--
J, Je Povinna svĚřený maietek chránit před zničením a poškozením, před oácizenim nebo 

'zneužitím 
i

před neoprávněnými zásahy.4. Je povinna ve spolupráci s pojiŠťovacím makléřem určeným zřizova|elem zajistit řádné a efektivní
PojiŠtění svěřenÉho majetku v souladu s pojistnými Li rámcovrými ;ml;'uv;;i sctrvaten,ymi Éi
uzavřenými zřizovatelem. P.ro poiistná rizika neobiažená v poiisiných či rámcouých smlóuvóch
schválených Či uzavřených zřizovatelem ie oprávněna uzavřít samostatnou pojistnou imlouvu pouze
ve sPoluPráci s PojiŠťovacím makléřem určeným zřizovatelem, před uzavřenim'smlouvy dle přeůchoií
věty je povinna informovat zřizovatele.5. Je Povinna Činit řádně a vČas veškerÉ nezbytné kroky smĚřující k uplatnění práva na náhradu škody,na vYdání bezdŮvodného obohacení, zajistit, aby nedoťlo k promlčení' rreňo 

-ootonce 
zániku

_ pohledóvek. Uzavírá související dohody a prilrmt plně'ní.6. Je Povinna s Přihlédnutím k hledísku' hosp'odárnosti využívat rámcorných smluv sjednaných
zřizovatelem pro hospodářství v působnosti kraj'e.

0ddíl druhý
Bpravy, údržba a reprodukce majetku

7. Je Povinna o svěřený majetek pečovat, udržovat jej ve stavu v souladu s technickými normami,
PředPisY a legislativou Ihygienické normy, protipoijrní a bezpečnostnr předlisý ap'od.]. Dále ie

^ povinna provádět jeho opravy, revize, dbát o ieho další rozvoj a zvelebení.8. Je oprávněna realizovat akce charakteru opráv a údržby, teihnického zhodnocení.svěřeného majetku
[rekonstrukce, stavební Úpravy, apod.] a realizovat invástiční nákupy u nóue it.uny 1oatr;en,,aHie

Fočet listů příloh: -
./
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tlodatek č. 5

ke zřizovací listině
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9.

reprodukce majetku"] s celkovými náklady do 500 tis Kč [bez DPH], a to v souladu se schváleným
plánem tvorby a použití investičního fondu příspěvkové organizace, rozpočtem organizace a dle
příslušných vnitřních norem zřizovatele.
Je oprávněna připravovat a realizovat akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad 500 tis. Kč

Ibez DPH] jen na základě předchozího písemnÉho souhlasu zřizovatele, při dodržení závazných
podmínek stanovených zřizovatelem pro přípravu a realizaci akce.
Je oprávnĚna vystupovat jako stavebník při správních řízeních u akcí s celkov,ými náklady do 500 tis,
Kč [bez DPH]. U akcí s celkovými náklady nad 500 tis. Kč [bez DPH] pouze na zókladě schváleného
investiřního záměru nebo jiného rozhodnutí zřizovatele.
Není oprávněna vystupovat u akce reprodukce majetku s celkouými náklady nad 500 tis. Kč [bez
BPH] iako veřeiný zadavatel bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Není oprávněna před schválením investičního záměru akce reprodukce majetku zadat projektovou
dokumentaci a ani podat žádost o dotace ze státního rozpočtu [eské republiky, z rozpočtu EU

či íinančního mechanismu EHP a finanřního mechanismu Norska a prOgramu šv,ýcarsko-české
spolupráce na akce reprodukce maietku.

0ddíl třetí
Náimy, pachty, výpůičky

Je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele svěřený majetek [movitý i nemovitý,
včetně bytouých iednotek] pronajímat/propachtovat vlastním imÉnem za cenu v místě a čase
obvyklou nebo vyšší, neiednó-li se 0 tenu stálem regulovanou, na dobu určitou do Z let.
Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele ie dále oprávlěna pronajmout/propachtovat ve
svěřeném nemovi|ém maietku plochu o maximální rnýmĚře 70 mZ v jednotlivém případě, maximálně
však celkem Z00 mZ za celou příspěvkovou organizaci, vřetnĚ souvisejícího moviLého majetku

[vybavení], a to pouze na dobu neurčitou s maximální výpovědní dobou 3 měsíce.
V případě proná jmu/pachtu svěřeného ma jetku na dobu určitou delší iak Z ro_kv nebo
pronájmu/pachtu plochy ve svěřeném maietku na dobu neurčitou přesahující limit Z00 m' [celkouý
limit pro příspĚvkovou organizaci] nebo limit 70m2 [v iednotlivém případě]je nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
Je oprávněna pronaiímat zaměstnancům služební byty, nacházeiící se ve svěřených nemovitostech za
Eenu v místě a čase obvyklou nebo vyšší, nejedná-li se o cenu stá|em regulovanou na dobu určitou do

5 let; na dobu delší, případně na dobu neurčitou jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Příspěvkov,ým organizacím zřizovaným Zlínským krajem může majetek [movitý i nemovitý včetně
bytorných iednotek] předávat do užívání na dobu určitou do 5 let jen formou vripůjčky, vždy na základĚ
písemně uzavřené smlouvy, Nad uvedenou dobu jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Formou vrýpůičky nebo pronájmu na dobu určitou do 5 let bez souhlasu zřizovatele ie oprávněna
poskytnout za účelem vzdělávání a výchovy kompenzační pomůcky a odbornou literaturu; hudební
nástroje pouze suým žákům a studentům. Na dobu delší pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
V případě, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu/pachtu či uýpůiřce došlo k překročení doby
nájmu/pachtu/vrýpůičky uvedené v odstavci t?, - t4. tohoto článku [Zroky/5let], ie oprávněna tento
dodatek uzavřít jen s přechozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas
zřizovatele ie nutný rovněž v případĚ, kdy ie do jednoho roku ode dne skonČení
náimu/pachtu/uýpůiřky uzavírána nová smlouva téhož typu se stejnou smluvní stranou týkaiící se
identického majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročení celkovÉ doby
náimu/pachtu/uýpůičky IZroky/S l et].
Ustanovení předešlé věty se nevztahu je na smlouvy, kterými ie svěřený maietek
pronajímán/propachtován/vypůičován ke krátkodobým pronáimům/pachtům/uýpůičkám, ti, kdy ie
náiemcem/pachtýřem/vypůičitelem využíván na základĚ smluvního uiednání pouze v určitÉ dny nebo
v předem vymezených hodinách.
Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutnÉ pro plnění hlavního účelu a předmětu řinnosti, najmout
si/vzít do pachtu movitý majetek za tenu v místě a čase obvyklou nebo nižší na dobu urČitou i
neurčitou, nemovitý majetek pOuze na dobu určitou do Z let, na dobu delší ien s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele, případně si vypůičit movitý majetek na dobu určitou i neurřitou,
popř. sjednat r4íprosu, nemovitý majetek si vypůičit na dobu určitou do 7 let, na dobu delŠí nebo
neurčitou pOuze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
V případĚ, že by uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu/pachtu ři rnýpůiřce došlo k překročení {še
uvedené doby náimu/pachtu/výpůičky, ie oprávněna tento dodatek uzavřít ien s přechozím písemným

souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy ie do

iednoho roku ode dne skončení náimu/pachtu/výpůlčky uzavírána novó smlouva téhož typu se

10,

tt,

tz,

13,

t4.

15.

16.



stejnou smluvní stranou týkající se identickÉho majetku, pokud by touto smlouvou došlo k překročení
celkové doby nájmu vĚci nemovité/pachtu/výpůjčky [Zroky/7letJ. Na dobu delší než je uvedeno
v tomto odstavci je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele najmout/vzít do pachtu nemovitý, příp. si
iei vypŮiČit, a to na dobu udržitelnosti pro jektu za účelem splnění podmínek proiektu
spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního mechanismu'EHP a linanřního
mechanismu Norska a proqramu šv,ýcarsko-české spolupráce.t7, B předchozí písemný souhlas zřizovatele dle předchozích bodů je povinna požádat minimá|ně Z
měsíce před předpokládanou účinností úkonu [vznik nájmu/pachtu/vrýpůiřky].

18. Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o skonření náimu/pachtu/výpůičky a činit s tím
související právní iednání.

l i, É d i r! Írdil."J',iii r'U.,

19, Není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit vĚcným břemenem, zřídit na tomto
maietku próvo stavby jako právo věcné, vložit jei do maietku právnických osob nebo iej jinak použít
k účasti na podnikání třetích osob.

Z0, Je opróvnĚna nab,ývat pro zřizovatele movitý ma jetek včetně finančních prostředků bez jeho
předchozího souhlasu vyima nabytí dědĚním, k němuž je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
K nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele ie nutný jeho předchozí písemný souhlas. lestliže
příspěvková organizace získá pro zřizovatele movitý ma jetek s omezenými dispozičními právy,
zeiména na základě realizace proiektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančního
mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska a prOgramu švýcarsko-českÉ spolupráce, je
povinna o tom nejpozději do 30 dnů od ieho nabytí písemně zpravit zřizovatele a informovat jej o
povinnostech k tomuto majetku se vážícím.
Maietek nabytý pro zřizovatele [zejména majetek nemovitý, movitý včetně zásob, pohledávky a

1ávazky] se dnem nabytí považuje za maietek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.Zt. V případě, že byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření maieťek, který zřizbvatel získal, byť
ien z Části, na základě realizace projektu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČeskÉ republiky, z
rozpoČtu Evropské unie či finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska d programu
Švlicarsko-české spolupráce, nesmí příspěvková organizace po dobu udržitelnosti proiektú s tímto
majetkem disponovat, zejména ho prodat, smĚnit, darovat, pronajmout ho či vypůičit, zatěžovat ho
Žádnými právy třetích osob, včetně zástavního próva ani provádět iakékoliv jiné dispozice s tímto
maietkem ve smyslu t4íše uvedených majetkouých práv, pokud by byly tyto dispozice v rozpOru s
podmínkami příslušného projektu.

?Z. Je oprávněna vymezit neupotřebitelný a přebytečný majetek formou rozhodnutí podepsanÉho
statutárním orgánem příspěvkové organizace.

23. S nemovitým majetkem, o němž rozhodla iako o přebytečném a s jehož převodem vyiádřila souhlas,
není oprávněna bez předchozího písemnÉho souhlasu zřizovatele dále jakkoliv nakládat [zeiména iej
prona jmout, propachtovat, vypů jčit či iinak zatížit]. Je oprávněna nakládat jménem zřizovatele
s přebyteČným movitým maietkem v pořizovací ceně do 10 tis. Kč včetně. Přebytečný movitý majetek
v pořizovací ceně nad 10 tis, Kč je povinna v rámci nabídkového řízení nabídnout k využití v rámci
hospodářství kraje, v případě nezájmu se upřednostňuje forma prodeje jménem zřizovatele za ceny
v Čase a místě obvyklé; způsob naloženís maietkem v pořizovací ceně nad 100 tis, Kč musí být vždy
předem písemně odsouhlasen zřizovatelem. Výnos z prodeie svěřeného dlouhodobého hmotnéhó
majetku je zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne iinak.?4. Je oprávněna nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do tOĎ tis. ttt
vČetně; vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovacíceně nad 100 tis. Kč ie oprávněna pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

poh 
l edávky, iir';i:Íii,.r, zá p ůi čky

?5. Je oprávněna prominout a odepsat pohledávku v jednotlivÉm případě vůči iednomu dlužníku
v nominální hodnotĚ do Z0 tis. Kč včetně, ieiíž vymáhání se ieví iako neúspĚšné nebo náklady na
vymáhání by přev,ýšily pohledávku sdmOtnOu; na vyžádání zřizovatele je povinna předložit veškeré
podklady prokazuiící tuto skutečnost; pohledávky v nominální hodnotě nad Z0 tis. Kč v jednotlivém
případě je oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

?6. Je oprávněna uzavírat dohody o započtení pohledávek.
?7, Je oprávnĚna uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahuiící období.kalendářního roku.



?B. Je oprávněna uzavírat smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o postoupení smlouvy pOuze s
předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

?9. Není oprávnĚna uzavírat smlouvy o přistoupení k dluhu a převzetí dluhu, Je oprávněna pořizovat vĚci
nákupem na splátky nebo smlouvou o náimu s právem koupě jen po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.

30. Je oprávněna uzavírat smlouvy o úvěru nebo zápůičce jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v případě zápůiřek zaměstnancům z fondu kulturních a
suciálních potřeb.

Práva k maietku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel. Za ochranu majetku, v,ýkon
práv a povinností při nakládání s maietkem, který má příspěvková organizace v hospodaření, odpovídá
statutární orgán, Ředitel vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s maietkem,
ktený má příspěvková organizace v hospodaření a stanoví okruh funkcí, s ieiichž uýkonem ie spojena hmotná
odpovĚdnost ve vnitřních předpisech organizace.

V článku Vl. Zřizovací listiny ve znĚní dodatků pod názvem 0kruhy doplňkové činnosti se dosavadní text ruší
a nahrazuje se textem:

Vl,

0kruhy doplňkové činnosti

1. K lepšímu využití hospodářských možností a odborností zaměstnanců organizace zřizovatel povoluje
vykonával organizaci tyto doplňkovÉ činnosti:

r výroba, obchod a služby neuvedenÉ v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
. Hostinská činnost;
l pronáiem nemovitostí, bytů a nebytouých prostor.

2. Boplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace a sleduje se oddĚleně od
činnosti hlavní.

Nemovitý majetek, se kteryím ie příspěvková organizace oprávněna hospodařit ke dni 30. 9, Z014, ve
smyslu ustanovení § 27 odst. Z písm. e] zákona ř, ?5D/Z000 Sb,, znění pozděiších předpisů, je uveden
v příloze č. 3.

Pokud by| příspěvkovÉ organizaci předán do správy/k hospodaření nemovitý majetek před datem
30. 9. Z014, neuvedený v příloze č. 3 a nebyl ií takovtý maietek rozhodnutím zřizovatele odňat
z hospodaření, má se za to, že k nĚmu má příspěvková organizace právo hospodaření. V případě, že
příspĚvková organizace zjistí nesrovnalost, bez zbytečnÉho odkladu tuto skutečnost oznámí zřizovateli
s ieiím podrobným popisem, tak aby mohl zajistit úpravu přílohy č. 3.

0statní ustanovení Zřizavací listiny Střední odborné školy Luhačovice ze dne 13. 5. Z001 ve znění Eodatku
ř.tze dne Z8. tt.ZaOt, Dodatku ř.?ze dne 31, B. ZB05, Dodatku č.3 ze dne 17.6, Z009, Dodatku č,4
ze dne t4.3 ZatZ a Dodatku č.5 ze dne 13.6.?01Z zůstávaiív platnosti beze změn.

Ve ZlínĚ dne 10. tZ. ZOt4". *

MVBr. Stanislav Mišák



Příloha Ě. 3

íč:

Název organizace:

Sídlo organizace:

k 0odatku ř. 6

51715999

střední odborná škola Luhačovice

Masarykova tílt,763 25 Luhačovice

Soupis nemovitého majetku Zlínského kraje,

se kteným je příspěvková organizace oprávněna hospodařit:

ke zřizovací listinĚ

yřetně všeth souřástí a
katastrální území LV parcelní číslo Druh pozemku Doplňuiící informace

Luhačovice 349 st,3/t zastavěná plocha a nádvoří
součástí pozemku ;e stavbffi
jiná st.

Luhačovice 149 st. 3/3 zastavĚná plocha a nádvoři )uuld5l| pozemKu |e sEavDa: bez Ěp/če, obč. vyb.

Luhačovice 349 st. 1E7/4 zastavěná plocha a nádvoří
souĚástí pozemku je stavba: t_uharŇlcet pTS9,
obč. vyb.

Luhačovice 349 st. 151/5 zastavĚná plocha a nádvoří

Luhačovice 349 | st.305/1 zastavĚná plocha a nádvoří >uuldstl pozemxu |e stavDa: Luhačovice, č. p. Zg0,
obč. vyb.

LuhaĚovice 349 st.3E6/Z zastavĚná plocha a nádvoří uuldstl pozemxu |e stavba: bez Ěp/če, jiná st.

Luhačovice 349 E+/ I zahrada

Luhačovice --T--j49 t05/t5 trvalý travní porost

Luhačovice 349 J.Ubllb orná půda

Luhačovice 349 106/z0 trvaly travni pOrost

Luhačovice 349 Lué/ L l ostatní plocha

Luhačovice 349 nB/79 tlvdly tlavnl pOrost

LuhaĚovire 349 zB47 0statní PlOcha

Luhařovice 349 z85D/1 ostdtnl píOcna

Luhačovice 349 éó5ul (. 0statní plBcha

Luhačovire 349 zB5ut 0sratni plochB

Luhačovice 349 Z857/? ostatní plOcha

Luhačovice 349 zgst/3 0statni plOcha



Luhařovice 349 2851/4 ostatní plocha

Luhačovice 349 z85t/5 0statní plOcha

do kata stru nemovitostí vĚetně všerh souřástí a ktará
katastrální území LV Budova [č.p./č.e.] Na pozemku Způsob využití

do katastru nemovitostí vřetně všech souřástí a

dl Věcná práva

d1l Věmá břemena, kdy je ZLK oprávněný

Povinný katastrÉlní území Dotčený pozemek Doplňuiící informace
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LUHAČovlcE

ZLÍNSKÝ KRAJ
třída Tomáše Bati 2t,7lín

č J,| sos lLuH f b' +/!.t l3 e out l|s$; L
Počet llstů příloh: /

s.

Dodatek Ě. 7 Přiděleno: ll,W l 1 -/l|- L* /
,1"4. , /u st,U

ke zřizovací listině

Střední odborné školy Luhařovice, lĚ 51715999

Zlínský krai se sídlem ve Zlíně, lĚ 70B91]20, vydává vsouladu s ustanovením § 35 odst. Z písm. i) zákona
ř.t29/Za00 Sb,, o krajích [kraiské zřízeníJ, ve zněnípozděiších předpisů, § 27 odst. Z zákona ř.?50/?D00
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znĚní pozděiších předpisů, tento Bodatek č. 7
ke Zřizovací listině Střední odbornÉ školy Luhařovice ve znění Dodatku č. 1, 0odatku č. Z, Bodatku č. 3,
Bodatku č. 4, 0odatku č. 5 a Dodatku č. E, schválený usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje
ř.0383/Zt3/tB ze dne 25. 5. 2018.

V článku Y, Zřizavací listiny ve znění pozděiších dodatků pod názvem ,,Vymezení majetkových práv
a povinností" se dosavadní text ruší a nahrazuje se textem:

v.
Vymezení majetkových práv a povinností

Při hospodaření s maietkem se organizace řídí platnými právními předpisy ČeskÉ republiky, zeiména
ustanoveními zákona ř. ?50/ZOOB Sb., o rozpočtouých pravidlech územních rozpočtů, ve znĚní pozděiších
předpisů a zřizovací listinou, a dále vnitřními předpisy a dalšími pokyny zřizovatele.
0rganizace má ke svěřenÉmu majetku, ti, k maietku předanému příspěvkové organizaci zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabytému pro zřizovatele, tato práva a povinnosti:

Bddíl první
Základní povinnosti při správĚ majetku

t. Je povinna a oprávněna svěřený majetek spravovat a efektivnĚ využívat pro plnění hlavního účelu
a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena a pro doplňkové činnostivymezené zřizgvací listinou.

?. Je povinna svěřený majetek evidovat, ocenit, vést iei ve svém účetnictví a odepisovat iei v souladu
s příslušnými právními předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisovým plánem.

3. Je povinna svěřený majetek chránit před zniřením a poškozením, před odcizením nebo zneužitím
i před neoprávnĚnými zásahy.

4. Je povinna ve spolupráci s poiišťovacím makléřem určeným zřizovatelem zaiistit řádné a efektivní
poiištění svĚřeného majetku v souladu s poiistnými ři rámcorr,ými smlouvami schválenými či
uzavřenými zřizovatelem. Pro pojistná rizika neobsažená v poiistných či rámcov,ých smlouvách
schválených či uzavřených zřizgvatelem je oprávněna uzavřít samostatnou pojistnou smlouvu pouze
ve spoluprári s pojišťovacím makléřem určeným zřizovatelem, Před uzavřením smlouvy dle předchozí
věty je povinna informovat zřizovatele.

5, je povinna činit řádně a včas veškerÉ nezbytné kroky směřující k uplatnění práva na náhradu škody,
na vydání bezdůvodného obohacení, zaiistit, aby nedošlo k promlčení nebo dokonce zániku
pohledávek. Uzavírá souvisejícídohody a přiiímá plnění.

6. je povinna s přihlÉdnutím k hledisku hospodárnosti využívat rámcouých smluv siednaných
zřizovatelem pro hospodářství v působnosti kraie,

0ddíl druhý
0pravy, údržba a reprodukce majetku

7. Je povinna o svěřený majetek pečovat, udržovat iej ve stavu v souladu s technickými normami,
předpisy a leqislativou [hygienické normy, protipožární a bezpečnostní předpisy apod.]. 0ále ie
povinna provádět jeho opravy, revize, dbát o ieho další rozvoi a zvelebení,

B. Je oprávněna realizovat akce charakteru oprav a údržby, technického zhodnocení svěřeného majetku
Irekonstrukce, stavební úpravy, apod.] a realizovat investiční nákupy a nové stavby [dále ien ,,akce
reprodukce maietku"J s celkouými náklady do 500 tis. Kč [bez DPH], a to v souladu se schváleným



9.

10,

17.

plánem tvorby a použití investičního íondu příspĚvkové organizace, rozpočtem organizace a'dle
příslušných vnitřních noreni zřizovatele.
je oprávněna připravovat a realizovat akce reprodukce maietku s celkornými náklady nad_500 tis._KČ

Ibez íJPH] jen na základĚ předchozího písemného souhlasu zřizovatele, při dodržení závazných
podmínek stanovených zřizovatelem pro přípravu a realizaci akce.
je oprávněna vystupovat , jako stavebník při správních řízeních u akcí s celkorr'ými náklady do

500 tis, Kč [bez' DPHJ. U akcí s celkov,ými náklady nad 500 tis. Kč fbez DPHJ pouze na základě

schváleného investičního záměru nebo iiného rozhodnutí zřizovatele,
Není oprávněna vystupovat u akce reprodukce majetku s celkorr,ými náklady nad 500 tis. Kč [bez 0PH]

iako veřeiný zadavatel bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
Ňeni oprjvňĚna před schválením investičního zámĚru akce reprodukce maietku zadat projektovou

dokumintaci a áni podat žádost o dotace ze státního rozpočtu ĚeskrÉ republiky, z rozpoČtu EU

či finanřního mechanismu EHP a finanřního mechanismu Norska a prOgramu Šrr'ýcarsko-řeskÉ

spolupráce na akce reprodukce majetku.

0ddíl třetí
Náimy, pachty, uýpůičky

Je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele svěřený maietek fmovitý i nemovitý,

včetirě bytov,ých iednotek] pronajímat/propachtovat, uzavřít smlouvu o ubytovánÍ,. vlastním iménem
za tenu v mlstě'a řase ÓUvyklou nebo vyšší, neiedná-li se 0 Eenu státem regulovanou, na dobu

určitou do z let.
Bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je dále oprávněna pronaimout/propachtovat ve

svěřeném nemoviiÉm majetku, s uýiimkou bytov,ých jednotek, plochu o maximální uýměře 70 m?

v iednotlivém případě, maximálně však celkem Z00 m2 za celou příspěvkovou orgalizaci, vČetnĚ

souvisejícího movitého majetku [vybavení], a to pouze na dobu neurčitou s maximální v'ýpovědní

dobou 3 mĚsíce.
V případě uzavření smlouvy o ubytovány' pronájmu/pachtu svěřenÉho majetku na dob.u urřitou delŠÍ

iak'Z'roky nebo pronájmu/pachtu plochy ve svĚřeném maietku na_dobu neurčitou přesahuiící limit

2o0 m' tc'ett<orr,ý limit pio příspěvkovou organizaci] nebo limit 70 mz [v iednotlivém případěJie nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele.
příspěvkorným organizacím zřizovaným Zlínským kraiem může majetek [movi_tý i nemovitý y!!tlĚ
bytórnlctr ;ádnoteŘ] předávat do užívánína dobu urřitou do 5 iet ien formou_rnýpůičlry,vždy na základě

písemhc Ůzavřené- smlouvy. Nad uvedenou dobu jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Formou rnýpůičky nebo pronáimu na dobu určitou do 5 let bez souhlasu zřizovatele ie oprávněna,

poskytnoriť z'a Úřelem vzdělávání a rnýchovy kompenzační pomůcky a odbornou literaturu; hudební

irastro;e pouze svým žákům a s|udentům. Na dobu delší pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

V pří[adĚ, že bý uzavřením dodatku ke smlouvě o náimu/pachtu/ v,ýpůičce či_ ubytování doŠlo

k pieúroření doby náimu/pachtu/rnýpůiřky/doby ubytování uvedené v odstavci 7?, - 71, tohoto

článku [Z roky, r_L v,ýpŮirkY 5 let], je oprávněna tento dodatek uzavřít ien s předchozím písemným

souhlasim zřiŽovatdlb. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný rovněž v případě, kdy ie do

iednoho roku ode dne skončení náimu/pachtu/uýpůičky/smlouvy o ubytování uzavírána nová smlouva

iehož typu se steinou smluvní stranou týkaiící se identickÉho majetku, pokud _by to_uto smlouvou

došlo k p'řekročení'celkovÉ doby náimu/pachtu/uýpůičky/ubytování [Z roky, u tlýpŮičky 5 letJ.

Ustanovení předešlé věty se nevztahuje na smlouvy, ktenými je ,sv,ěřený ma jetek

pronajímán/piopachtován/výpůičován ke krátkodobým pronájmům/pachtům/vrýpůičkám, ti, kdy ie
náierncem/pactrtýřem/vypůliitetem využíván na základě smluvního u|ednání pí]uze v urČité dny nebo

v předem vymezených hodinách,
Je oprávněna, pokud to ie nezbytně nutné pro plnění hlavního účelu a předmĚtu Činnosti, najmout

si/uzít do pachtu movitý maietek za Eenu v místě a řase obvyklou nebo nižší na dobu urČitou

i ňeurčitou, nemovitý majetek pouze na dobu určitou do Z let, na dobu delší ien s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele, případně si vypůičit movitý maietek na dobu urČitou i neurČitou,

iopř. siednat uýprosu, nemovitý majetek si vypůičit na dobu určitou do 7 let, na dobu delší nebo

neurčitou pBuze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
V případĚ,'že by uzavřením dodatku ke smlouvě o náimu/pachtu ři v,ýpůičce došlo k překroČenÍ{Še
uv!ainé doby náimu/pachtu/vrýpůičky, ie oprávněna tento dodatek uzavřít jen s předchozím

písemným souhlasem zřizovatele, Předchozí písemný souhlas zřizovatele ie nutný rovněž v případě,

koy ;e áo iednoho roku ode dne skončení náimu/pachtu/tlýpůiřky uzavírána nová smlouva tÉhoŽ typu

se' itelnou smluvní stranOu týkající se identického maietku, pokud by touto smlouvou doŠlo

k překročení celkovÉ doby náimu věci nemovité/pachtu/výpůičky {? roky/7letJ, Na dobu delší neŽ je

tz.
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uvedeno v tomto odstavci ie oprávněna si bez souhlasu zřizovatele najmout/vzít do pachtu nemovitý
majetek, příp. si iej vypŮiřit, a to na dobu udržiteInosti projektu za účelem splnění podmínek projektu
spolufinancovanÉho z rozpočtu Evropské unie či Finanřního mechanismu EHP a finanřního
mechanismu Norska a prBgramu šv,ýcarsko-českÉ spolupráce.
0 předchozí písemný souhlas zřizovatele dle předchozích bodů je povinna požádat minimálně
Z měsíce před předpokládanou účinností úkonu [vznik náimu/pachtu/vrýpůičky].
Je oprávněna bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o skončení náimu/pachtu/vrýpůjčky a řinit s tím
související právní jednání.

0ddíl čtvrtý
JinÉ dispozice s maietkem

Není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit věcným břemenem,zřídit na tomto
majetku právo stavby iako právo věcné, vložit iej do majetku právnických osob nebo jei iinak použít
k účasti na podnikání třetích osob.
Je oprávněna nab,ývat pro zřizovatele movitý maietek vřetnĚ finančních prostředků bez jeho
předchozího souhlasu vyima nabytí děděním, k němuž je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
K nabytí nemovitého majetku pro zřizovatele je nutný ieho předchozí písemný souhlas. Jestliže
příspěvková organizace získá pro zřizovatele movitý majetek s omezenými dispozičními právy,
zeiména na základě realizace projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie či Finančnílro
mechanismu EHP a finančního mechanismu Norška a prOgramu šrnýcarsko-řeské spolupróce, je
povinna o tom nejpozdĚii do 30 dnů od jeho nabytí písemnĚ zpravit zřizovatele a informovat jej
o povinnostech k tomuto majetku se vážícím.
Maietek nabytý pro zřizovatele [zeimÉna majetek nemovitý, movitý včetně zásob, pohledávky
a závazky] se dnem nabytí považuie za majetek předaný příspěvkovÉ organizaci k hospodaření.
V případě, že byl příspěvkové orqanizaci předán k hospodaření majetek, kteryí zřizovatel získal, byť
jen z části, na základě realizace projektu spolufinancovanÉho ze státního rozpočtu České republiky,
z rozpoČtu EvropskÉ unie ři finančního mechanismu EHP a íinančního mechanismu Norska
a prOgramu Šuýcarsko-ČeskÉ spolupráce, nesmí příspěvková organizace p0 dobu udržitelnosti
projektu s tímto maietkem disponovat, zejména ho prodat, směnit, darovat, pronajmout ho či vypůičit,
zatěŽovat ho žádnými právy třetích osob, včetně zástavního práva ani provádět jakÉkoliv iiné
dispozice s tímto maietkem ve smyslu rr,ýše uvedených majetkouých práv, pokud by byly tyto
dispozice v rozporu s podmínkami příslušného proiektu.
Je oprávněna vymezit neupotřebitelný a přebytečný maietek formou rozhodnutí podepsanÉho
statutárním orgánem příspěvkové organizace.
S nemovitým majeLkem, o němž rozhodla jako o přebytečném a s jehož převodem vyjádřila souhlas,
není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele dále jakkoliv nakládat [zejmÉna iei
pronajmout, propachtovat, vypŮjčit ři iinak zatížit]. Je oprávněna nakládat s přebytečným movitým
maietkem v pořizovací ceně do 10 tis, Kč včetně. Přebytečný movitý majetek v pořizovací cenĚ nad
10 tjs. Kč je povinna v rámci nabídkového řízení nabídnout k využití v rámci hospodářství kraje,
v případĚ nezáimu se upřednostňuje torma prodeie za Eeny v čase a místě obvyklé; způsob naložení
s majetkem v pořizovací cenĚ nad 1B0 tis. Kč musí být vždy předem písemně odsouhlasen
zřizovatelem. Příiem z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku ie zdrojem fondu investic
příspĚvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne iinak. Je povinna písemně neipozdĚji do
Z0. ledna každého kalendářního roku sdělit zřizovateli přehled v,ýnosů z prodeie svěřeného majetku.
Je oprávněna nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč včetně;
vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací reně nad 100 tis, Kč je oprávněna pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

Bddíl pátý
Pohledávky, dluhy, úvěry, zápůičky

Je oprávněna prominout pohledávku v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku v nominální
hodnotĚ do Z0 tis. Kč vřetně, jeiíž vymáhání se jeví iako neúspĚšné nebo náklady na vymáhání by
přeuýšily pohledávku samotnou; na vyžádání zřizovatele je povinna předložit veškeré podklady
prokazuiící tuto skutečnost; pohledávky v nominální hodnotě nad Z0 tis. Kč v jednotlivém případě ie
oprávněna prominout a odepsat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Je oprávnĚna uzavírat dohody o započtení pohledávek.
Je oprávněna uzavírat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti nepřesahující 1B měsíců.

?3.

?4.
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77. Je oprávněna uzavírat smlOuvy 0 postOupení pohledávek, smlOuvy 0 pOstoupení
s přEdchOzím písemným souhlasem zřizovatele.

Z8. Není oprávnĚna uzavírat smlouvy o přistoupení k dluhu a převzetí dluhu. Je oprávněna pořizovat
nákupem na splátky nebo smlouvou 0 náimu s právem koupě ien po předchozím písemném souhlasu
zřizovatele.

79. Je oprávněna uzavírat smlOuvy o úvěru nebo zápůičce jen s předchozím písemným souhíasem
zřizovatele. Tento sguhlas 5e nevyžaduie v případĚ zápůiček zaměstnancům z fondu kulturních
a sociálních potřeb.

Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizavací listině vykonává zřizovatel. Za ochranu maietku, rnýkon
práv a povinností, při nakládání s maietkem, ktený má příspĚvková organizace v hospodaření, odpovídá
statutární orgán, Reditel vymezí úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem,
ktený má příspěvková organizace v hospodaření a stanoví okruh funkci s ieiichž uýkonem je spoiena hmotná
odpovědnost ve vnitřních předpisech organizace,

0statní ustanovení Zíizovací listiny Střední odborné školy Luhačovice ze dne 13. 5. Z001 ve znĚní
Dodatku č. t ze dne Z8. 77. ?007, Dodatku ř. ? ze dne 31. B. 2005, Bodatku č. 3 ze dne 17, 5. 2009,
Dodatku ř. 4 ze dne 14. 3. ?\tZ, Dodatku č. 5 ze dne 13. 6. ?lLZ a Dodatku č. 6 ze dne 18. 7Z. ?014
zůstávaií v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne Z5. 5. Zt]lB
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