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zí izovací listina
Rozhodnutí m Ministerstva š kolswí , m| ádež e a tě lovýchovy Č eské republiky č j, 14 69112001-14 ze
dne 3O.břczna 200l se pří spě vková organizace Střední odborná š kola a Střední odborné uč iliš tě ,
Luhač ovicc, Masarykova l0l, stává s ú č innostíod 1.4. 200l pří spě vkovou organizací Zlí nské ho kraje.

l

Zlins§ kraj se sí dlem ve Z| í né vsouladu sustanovení m § 2 odst. a2 zákona č . 15712000 Sb., o
přechodu rrě kteqých vě cí , práv a závazků z majetku Č eské republiky do majetku krajů , v platné m zně ní
a ustanovení m § 27 odst. 2 zákona č .25012000 Sb., o rozpoč toqých pravidlech ú zemní ch rozpoč tů a
v souladu s ustanovení m § 35 odst. 2 pí sm. j) zákona č . 12912000 Sb., o krají ch (krajské zí izeni),
r,ydává po schválení zastupitelstvem Zlí nské ho kraje dne 13. 6. 200l zí izovaci listinu pro
:

I.

Název, sí dlo a identifikač ní č í slopří spě vkové organizace

Sí dlo organizace
I dentifi

kac\

rr

střední odborná š kola a střední odborné uč iliš tě , Luhač ovice,
Masarykova 10l

:

Masarykova

:

í č í sloor ganí zace

:

l01' ,

7

63 26 Luhač ovice

61 71 59 99

II.

Vymezení hlavní ho ú č elua předmě tu č innosti
Hlavní m ú č elem zří zeni organizaceje poskytování l^ ýcholy a vzdě lání . Předmě t č innosti organizace je
vymezen s\ 9 a §16 zákona ě ,29ll984 Sb., o soustavě základní ch š kol, střední ch š kol a vyš š í ch
odborných š kol (š kolský zákon), v platné m zně ni, a provádě cí mi předpisy.
Souč ástí přispě vkové organizace jsou
l. Domov mládež e
2. Š kolnijí delna
Jejich č innost je upravena zákonem č . 7611978 Sb., o š kolských zaí izenich, v platné m zné ní ,a
:

provádě cí rrri předpisy.

III.

Označ ení statutární ch orgánů

l.
2,

Organizace vystupuje v právní ch vztazich svým jmé nem a má odpově dnost vypl;ývají cí z tě chto
vztahr\ .

|

I

hejtman

Název organizace

|

l

,,r,

Františ ek Slaví k

pří spě vkovou organizaci

i

/l

Statuttirní m orgánem organizace je ředitel jmenovaný. radou Zlí nské ho kraje s předchozí m
souhlasem Ministerstva š kolství , mládež e a tě lovýchovy Ceské republiky. Reditel ří dí organizaci,

I

3.

plní povinnosti vedoucí ho organizace a dalš í ú koly vyplývajici zobecně závazných právní ch
předpisŮ , vč etně nařizení rady Zlí nské ho kraje a metodichých pokynů Zlí nské hokaje.
Jmé nem organizacejedná řediteljako statutární orgán nebo jiný zamě stnanec organizace jako jí m
pově řený zástupce tak, ž e k napsané mu nebo vytiš tě né mu názvu organizace, anebo k otisku
razí tka organizace připojí vlastnoruč ní podpis s uvedení m své funkce.
I v.
Vymezení majetku

Majetek ve vlastnictvi zí izovatele, ktery se organizaci předává do správy kjejí mu vlastní mu

hospodářské mu vyrrž ití , je uveden v pří loze, která je nedí lnou souč ásti zí izovaci listiny.

v.
Vymezení majetkových práv a povinností

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Majetek je organizace oprávně na využ í vatk zajiš tě ní qýchovy a vzdě lávání a pro poskytování
š kolských služ eb.
K efektivní mu a ekonomicky ú č elné muvyrž í vánímajetku je organizace povinna o majetek
peč ovat, chránitjej, dbát ojeho dalš í rozvoj a zvelebení , udrž ovatjej, provádě tjeho opravy a vé st
o ně m evidenci a ú č etnictví .
Organizace je povinna sledovat, zda dluž nici vč as a řádně plní své závazlq a zabezpeč it, aby
nedoš lo k promlč ení nebo zániku práv z tě chto závazk& vypl;ývají cí ch.
I nvestič ní č innost je organizace oprávně na provádě t jen s předchozí m souhlasem zŤ izovatele.
Organizace není oprávně na svě řený majetek prodat, smě nit, darovat, zatě ž ovat zástavní m právem
ani vě cnými břemeny, vlož it jej do majetku právnicloých osob.Nemovitý majetek lze pronájí mat
bez souhlasuzřizovatele na období nejdé lejednoho roku.
Organizace je povinna dbát, aby urč ené ú koly plnila co nejhospodárně ji a hospodařila v souladu
s platnými ustanovení mi zákona, zejmé na pří sluš nými ustanovení mi zákona č .250/ 2000 Sb.,
o rozpoč toqých pravidlech ú zemní chrozpoč tu.

vI .
Okruhy doplň kové č innosti
l.

K lepš í mu využ ití hospodářských mož ností a odborností zamě stnanců organizace zí izovatel
povoluje vykonávat organizaci tyto doplň kové č innosti
- Hostinská č innost
- Ubytovací služ by
- Koupě zbož í za ú č elemjeho dalš í ho prodeje a prodej
- Provádě ní vš eobecných kurzu a l^ _ýuka
- Vyuč ování v oboru umě ní a v oboru cizich jazyků
Doplň ková č innost nesmí naruš ovat plně ní hlavní ch ú kolů organizace a sleduje se oddě leně od
č innosti hlavní .
FinanČ ní hospodaření doplň kové č innosti se ří dí ustanovení m § 28 odst,3 zákonač . 250/ 2000 Sb.,
o rozpoč to,rr,ých pravi dl ech ú zemní chrozpoč tu.
:

2.

3.

VI I .
Vymezení doby, na kterou je organiza ce zí í zena
Organizace je zí í zena na dobu neurč itou.

Ye Zlí ně dne 13. 6. 2001.
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Pří loha č . 1.
ke zí izovací listině č j.: 309/ 2001
Vymezení majetku

A)

Nemovi| ý majetek, jehož ú č etníhodnota č inícelkem 34,528.500,00Kč .
Rozpis nemovité ho majetku, kter;ý je zapsán na listu vlastnictví č .349 vedené m u
Katastrální ho ú řadu ve Zlině pro obec a katastrálni ú zemi Luhač ovice

-

objekt obč anské vybavenosti na pozemku parc. st. č í s.3/ 3
objekt obč anské vybavenosti č p. 999 na pozemku parc. st. č í s.16114

-

pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek
pozemek

parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.
parc.

č í s.16114 - zastavě ná plocha o v,ýmě ře 725 m2
st. č í s.16115 - zastavě ná plocha o v,ýmě ře 65 m2
č í s.2850/ 1 - ost. plocha o qýmě ře 17 m2
č is.285012 - ost. plocha o qýmě ře 44 m2
č í s.2851/ I - ost. plocha o v,ýmě ře 1,7 m2
č í s.285ll2 - ost. plocha o qýmě ře 3 m2
č í s.285I l3 - ost. plocha o výmě ře 116 m2
č í s.285I l4 - ost. plocha o výmě ře 15 m2
č í s.285I l5 - ost. plocha o výmě ře 8 m2
st.

Celková ú č etníhodnota budov

Kč
pořizovacihodnota
36,446,796,00

a

jiných staveb č iníKč

:

2,984.046,00Kč
oprávky

Celková ú č etníhodnota pozemků a trvalých porostů

B)
A)

33,462.750,00 Kč
zů statková hodnota

č iní 1,065.750,-- Kč

Movitý majetek jehož ú č etníhodnota č iní celkem 3,996.128,48Kč .
+

B)

Celková ú č etníhodnota nemovité ho

a movité ho

majetku č ini38,524.628,48 Kč ,

C) Dokladová dokumentace, která je ulož ena ve Střední odborné š kole a Střední m
odborné m uč iliš ti,Luhač ovice, Masarykova 101 a obsahuje :
l . Výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví č . 349 ze dne 10. 4. 2001
2. Dokumentaci inventaň zace provedené ke dni 31.3.200l dle Pří kazu č .2l200I
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Zmé na zřuovací listiny
Dodatek č . 1
Roáodnutí m Ministerstva š kolství ,mládež e a tě lovýchovy Č eské republiky č j. 14 69112001-14 ze
dne 3O.březra200l se pří spě vková organizace §třední odborná š kola a Střední odborné uč iliš tě ,
Luhač ovice, Masarykova 101,I CO 61 7159 99, stala s ú ě inností od 1. dubna 200l pří spě vkovou
organizací Zlí nské hokraje. Zřizovací listina byla vydána v souladu s ustalovení m § 2 odst. 2 zákona
ě .-l5712000 Sb., o přechodu ně kte4ých vě cí , práv azávazků zmajetku Č eské republiky do majetku
krajů , v platné m zně ní , po schválení zastupitelstvem Zlí nské ho kraje dne 13. č ervna 200l pod
č j.30912001.

Tí mto dodatkem zastupitelstvo Zlí nské ho kraje v souladu s ustanovení m § 27 odst. 2 zákona
ě .25012000 Sb., o rozpoč toých pravidlech ú zemní ch rozpoč tů ,mé ní zřizovací listinu s ú Č innostíod
28.I istopadu 2001 následovně

:

Clánek I I ., Vymezení hlavní ho ú č elua předmě tu č innosti, zní

:

Hlavní m ú č elemň izeni organizace je poslcytování ýcholy avzdé láni. Předmě t č innosti organizace je
q/ mezen §7, §9 a §16 ákona č .29ll984 Sb., o soustavě základní ch š kol, střední ch š kol a ly§š í ch
odborných š kol (š kolshý zákon), v platné m zné ní a ákonem é . 564l199a Sb., o statní správě a
samosprávě ve š kolství , v platné m zné ni a provádě cí mi předpisy.
Souč ástí pří spě vkové organizace j sou:
1. Domov mládež e

z. Š kolnijidelna

Jejich č innost je upravena zákonem ó. 7611978 Sb.,

o

š kolských z,ařizenich, v platné m zně ní

a provádě cí mi předpisy.

č tánet< TTI ., Označ ení statuární ch orgánů , se mě ní

:

se vkládá bod 3, : Ř editel je oprávně n ustanovit ástupce statutární ho orgánu, ktery ho bude
zastupovat ve vš ech vě cech v době jeho nepří tomnosti.

Zabod2.

Dosavadní bod 3, se oznaě ujejako bod 4.

Č tánet V., Vymezení majetkových pní v a povinností , zní

1.

2.
3.

:

Majetek je organizace oprávně na vylž í vaíkzajiš tě ní ýchovy avzdě I ávání a pro poskltování
š kols§ých služ eb a doplň kovou č innost v rozsahu stanovené m v č l.VI .
Veš kerlý majetek, ktený nabude organizace při své č innosti, se stává vlastnictví m ň izovatele.
K efektivní mu a ekonomicky ú č elné mulyuž í vánímajetku je organí zace povinna o majetek
peč ovat, chranit jej, dbát o jeho dalš í rozvoj a melebení , udrž ovat jej, provádě t jeho opraly a vé st
o ně m evidenci

a ú č etnictví .

!
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

Organizace je povinna sledovat, zda d| už ní civč as a řádně plní své závazky a zabezpeč it, aby
nedoš lo k promlě ení nebo zániku práv z tě chto závazků lyplývají cí ch.
I nvestič ní č innostje organizace oprávně na provádě tjen s předchozí m souhlasem zřizovatele.
Organizace není oprávně na svě řený majetek prodat, smě nit, darovat, zatě ž ovat ástavní m právem
ani vě cnými břemeny, vlož it jej do majetku právnických osob s qýjimkou uvedenou v č l. V, bod 7
té to ň izovací listiny.
Organizace mů ž eprodat movitý majetekjen po předchozí m souhlasu ň izovatele, Movitý majetek,
který byl áotoven organizaci v rámci produktivní č innosti, mů ž eorganizace prodat i bez
předchozí ho souhlasu zí izov atele.
Organizace m:ů ž ebez souhlasu ň izovatele pronají mat nemoviqý majetek a z movité ho majetku
qýluě ně zařizení a vybavení pronají mané honemovité ho majetku maximálně na období jednoho
roku sjednomě sí č nírnýpově dní lhů tou, a to pouze za podmí nky, ž e pronají maný majetek
organizace doč asně nepoť ebuje k plně ní sqých ú kolů a pronajme ho za cenu v mí stě a v době
uzavření smlouvy obvyklou.
Organizace je povinna dbát, aby urč ené ú koly plnila co nejhospodárně ji a hospodařila v souladu
s platnými ustanovení mi zákona, zejmé na pří sluš nými ustanovení mi zákona č .250/ 2000 Sb.,
o rozpoč tových pravidlech ú zemní chrozpoč tu.

Ostatní ustanovení zřizovaci listiny zů stávaji nadále v platnosti.

Ye Zlině dne 28. listopadu 2001.
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Dodatek č . 2
ke zřizovací listiné

Střední odborné š koty a Střední ho odborné ho uč iliš tě ,LuhaČ ovice, Masarykova 101
Z| inský kraj se sí dlem ve Zllně ,I Č O 708 97 320, vydává v souladu s ustanovení m § 21 odst. 2 zákona
č .25012000 Sb,, o rozpoč tových pravrdlech ú zemní chrozpoč tu, v platné m zrě nÍ , tento Dodatek Č . 2
ke ZŤ izovaci listině Střední odborné š koly a Střední ho odborné ho uč iliš tě , Luhač ovice, Masarykova
101 ve zně ní Dodatku č . 1, schválený usnesení m Zastupitelstva Zlí nské ho kra,le č .0l23lz05l05 ze dne
31. 8. 2005, s ú č innostíod 1. 9.2005.
Č tan"i. I . Zí izovací listiny pod názvem Název, sí dlo a identifikač ní č í slopří spě vkové organizace se
mě ní v č ásti Nazev orgarizace, která nově znitakto:
I.

Název, sí dlo a identifikač ní č í slopří spě vkové organizace

Nazev organizace,. Střední odborná š kola Luhač ovice
č ianku I L zí izovací iistiny ve zné niDodatku č , 1 pod námemv)rmezení hlavní ho ú č elua předmě tu
č innosti se dosavadní text ruš í a nahtazaje se textem:

v

il.
Vymezení hlavní ho ú č elua předmě tu č innosti

Hlavní m ú č elemň izeni organizaceje poskYování vzdě iávaní a výchovy, zajiš tě ní stravování a
ubytovaní . Organizace vykonává č innosti tě chto š kol a š kolských zaŤ í zení :

-

Střední odborná š kola,

š tolní jí delna,
Domov rriádež e.

Předmě t č irrnosti otganizace je lrymezen pří sluš nými ustanovení mi zákona č ,56112004 Sb., o
předš kolní m, zákiadní m, střední m, ryš š í modborné m a jiné m vzdé lávž ni (š kolský zákon), zákona
č .25012000 Sb,, o rozpoč tových pravidlech ú zemní chrozpoč tu, ve zně ní pozdě jŠ Í chpředPisŮ a
provádě cí mi předpisy,

V č lanku I I I . Zí í zovací listiny ve mě ni
mě ní body 2. a3., které nově aní takto;

Dodatku č . i pod názvem Ontač eni statutární ch orgánŮ se

uI .

Označ ení statutární ch orgánů

2,

3.

Statutární m orgárrem organizace je ředite1. Ř editel Ť idí organizaci, plní povinnosti vedoucí ho
organizace a daiš í ú koly vyplývajici ze zákona č .56112004 Sb., o předš kolní m, záklaď tim,
,É dní 111,lyš š í modbomé m a jiné m vzď é lávání (š kolský zákon), z obecně závamých právní ch
předpisů , vč etně nŇ izerlt Rady Zií nské ho kaje a metodických pokynů Zlí nské ho kraje.

Ř editel je povinen ustanovit zástupce statutární ho orgánu, kteď ho bude zastupovat ve vŠ ech
vě cech v době jeho nepří tomnosti.

1l4

Clanek I Y. Zí izovací listiny pod názvem Vlmezení majetku se mě ní tak, ž e dosavadní text č 1.I V. se

ozrrač uje jako bod 1, a dále se doplň uje

bod2.,ktú zní takto:
ry.
Vymezení majetku

2.

Vpří padě , ž e se liš í č í selnéhodnoty majetku pří spě vkové orgatizace ke dni delimitace pod
ZlÍ nský kraj uvedené v pŤ í 7oze Ziizovaci listiny té to organizace s č í selnYmi hodnotami majetku
uvedené ho v ú č etní chvýkazech,platí ú daje uvedené v ú č etní chýkazech.

V č lánku Y. ZŤ izovací listiny ve zně ni Dodatku

č . 1 pod nitmem Yymezení majetkoých práv a

povinností se dosavadní text ruš í anabrazuje se textem

:

v.
Yymezení majetkových práv a povinností
Při nakládaní s majetkem se organizace ří dí ustarrovení mi zákona o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch
rozpoč tu v piatné m zrrě ní .
Otganizace má k majetku vymezené mu v Č 1. I V té to ň izovaci listiny a k majetku zí skané muvlastní
č inností tato práva a povinnosti:
Je povirrrra a oprávně na svě řený majetek vč etně majetku zí skané hovlastní č inností spravovat a

1.

2.
3.
4.

5,
6.
7.
8.
9.

10,
1

1.

12.

efektivně vy.lž í vatpro plně ní hlavní ho ú č elua předmě tu č innosti, k ně muž by),a zŤ í zena a pto
doplň kové č innosti vymezené zŤ izov aci listinou.
Je povinna majetek evidovat, ocenit, vé st jej ve své m ú č etnictvía odepisovat jej v souladu
s pří sluš nými právní mi předpisy, metodick] í nri pokyny ň izovatele a schválen} í m odpisorlim

planem.
Je povinna o majetek peč ovat, udrž ovat jej a provádě t jeho opra] ry, dbát o jeho dalš í rozvoj a
zvelebení .

Je oprávně na rea7izovat akce charakteru oprav a ú drž by,nové stavby, technické zhodnocení
svě řené ho majetku a investič ní nákupy (dále jen ,,akce reprodukce majetku") s celkolými
nákiadY do 500 tis Kč bez DPH vč etně , a to v souladu se schváleným plánem tvorby a č erpaní
investič ní hofondu pří spě vkové organizace, rozpoč tem orgaaizace a metodickým pokynem
kraje.
Je oprávně na připravovat a realizovat akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad 500 tis.
Kč bez DPH jen nazil< ladě předchozí ho souhlasu ň izovatele,při dodrž ení závaznýchpodmí nek
stanovených zřizovatelem pro pří pralrr a realizaci akce.
Je povrnna svě řený majetek i majetek ziskany vlastní č irurostí chranit před znič ení ma
poš kození m, před odcizení m nebo nrcuž ttí mipřed neoprávně nými zásahy.
Je povirura po projednání s pojiš ť ovací mmaklé řem urč eným ň izovatelem zajistit řádné a

efekti.mí poj iš tě ní maj etku.

Je povinna Ť ádné a vč as upiatň ovat právo na náhradu š kody, na vydání bezdů vodné ho
obohacenÍ , zají stit, aby nedoš lo k promlč ení nebo dokonce zániku pohledávek.
Je oprávně na bez souhlasu zřizovatele svě řený majetek (movitý i nemoviý vč etně bytoť ch
jednotek) pronají mat vlasbrí m jmé I emza cenu v mí stě a č ase obvy,klou nebo vyš š í ,nejedná-li se
o cenu státem regulovanou, na dobu urč itou do 2 let s tí m, ž e zť tmě r té to dispozice s nemovitým
majetkem na dobu trvaní nad 1 rok se zveřejní na uřední desce Zlí nské ho kraje; pří spě vkov,_fon
organizací m zŤ izovan,ým krajem mů ž etento majetek předávat do už ivť nina dobu urč itou do 2
let jen formou r."_ipů jč ky, vž dy na záklaď ě pí semně uzavřené smlouvy.
Je oprálTrě na pronají mat svě řený movitý a nemovili majetek vč etně bytových jednotek na dobu
nad 2 r oky, pří p j ej poskyhrout j ako qfpů j č ku, j en se souhlasem ň izov atele.
Je oprálrně na pronají mat služ ební byty, nacházejí cí se ve spravovaných nemovitostech na dobu
urČ itou do 5 let, na dobu delš í , pří padně na dobu neurč itou jen se souhlasem zř,lzovate} ,e.
Je oprár.rrě na, pokud to je nezblr,tně nutné pro plně ní hlavní ho ú č elua předmě tu č irrrrosti,

najmout si movitý majetek za aenu v mí stě a č ase obryklou na dobu neurč itou, nemovitý
majetek pouze na dobu rrrč itou ď o 2let, na dobu delš í jen se souh] asem ň izovate\ e, pří padně si
vypŮ jČ it nemovitý majetek na dobu urč itou ď o 2let, movitý majetek na dobu urč itou do 5 let,

Ll+
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1,4.

15.

16,
17.

18.

Není oprávně na nemovitý majetek, ktery má ve správě , prodat, darovat, smě ní t, zatiž it

zástavní m právem č i vě cnlm břemenem, vlož it jej do majetku právnických osob nebo jej jinak
použ í tk ú č astina podnikání ť etí chosob,
Je oprárně na movité vě ci apráva,kteft má ve správě , zastavit jen se souhlasem ň tzovatele,
Je oprávně na nabývat pro ň tzovatele movitý majetek darování m a dě dě ní m.
Je oprávně na vymezit neupotřebiteiný a přebyteč ný movit} majetek formou rozhodnutí
podepsané ho statutámí m orgánem pří spě vkové organizace.
Je oprávně na nakládat jmé nem zřizovatele s přebyteč ným movitylm majetkem v pořizovací ceně
do 10tis. Kč vč etrrě ; přeby,teč ný movitý majetek vpořizovací ceně nad 10tis. Kč je povinna
v rámci nabí dkové ho ří zení nabí dnout k lyuž ití v rámci hospodařství kraje a v pŤ ipadé zájmu
převé st právo správy; v pří padě nezájmu je oprávně na vfadit tento majetek přednostně formou
prodeje jmé nem zŤ tzovatele za ceny v č ase a mí stě obvyklé ; movitý majetek v pořizovací ceně
nad 100tis. Kč se souhiasem ň izovatele. Výnos zprodeje hmotné ho investič ní ho majetku je
zdrojem investič ní ho fondu pří spě vkové organizace, pokud ň izovatel neroáodne jinak.
Je oprávně na nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč
vč etně ; vytadit neupoď ebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč jen se

25.

souhlasem ň í zovatele.
Je oprávně na vystupovat jako stavební k při ohláš ení stavby, ú zemní m,stavební m, vodoprávní m
a kolaudač nim í í zeniu akcí s celkovYrrrr naklady do 2 000 tis. Kč bez DPH vč etně , U akcí
s celkor."ými naklady nad 2 000 tis. Kč bez DPH jen se souhlasem zŤ izovate7e.
Není oprávně na vystupovat u akce reprodukce majetku s celkoqými naklady nad 2 000 tis. Kč
bez DPH jako veřejný zadavate7 bez souhlasu zí izovatele.
Není oprávně na před schválení m investič ní hopož adavku nebo investlč ní ho zámé tu akce
reprodukce majetku zadat projektovou dokumentaci akce reprodukce majetku.
Je oprávně na prominout a odepsat pohledávku v jednotlivé m pří padě vů č ijednomu dluž ní ku
v nominální hodnotě do 20 tis. Kč vč etně , jejiž vymábiní se jeví jako neú spě š nénebo naklady
na vyrnáhání by přeýš ily pohledávku samotnou; navyž ádimí zí izovateleje povinna přediož it
veš keré podklady prokazují cí tuto skuteč nost; pohledávky v nomrnální hodnotě naď 20 tis. Kč
v jednotlivé m pří padě je oprávně na prominout a odepsat jen se souhlasem ň izovatele.
Je oprávně na uzaví rat dohody o zápoč tu pohledávek.
Je oprávně na uzavirat dohody o splátkách s lhů tou splatnosti nepřesahují cí období kalendařní ho
roku,
Je oprávně na uzavitat smlouvy o postoupení pohledávek pouze se souhlasem ň zovatele.

26.

Je

19.

20,
21

22

ZJ,
24.

oprár.Trě na uzayirat smlouvy

o přijetí a poskltnutí ú vě ru, pů jč ky,pŤ evzeti ruč

itelské ho

závazku, přistoupení kzávazku, převzetí dluhu, o nájmu s násiedným právem koupě a o koupi
vě ci na splátkyjen se souhlasem zŤ izovatele.
27

28.

29

Vrozsahu pově ření zřizovatelem vystupuje organizace 1ako zadavatel pí i zadáváni zŇ áaek a
veřejných zakázek v souladu s piatnými práltrí rru předpisy Č eské republiky a platnýmr a
ú č innI nrimetodickými pokyny ň izov atele.
Je povirrna přijmout a poskytnout plně ní vyplyvají ci zrirncoých smluv sjednaných
ň izov ate7em pro hospo dářství v pů sobnosti kraj e.
Je povinrra ří dit se při správě a nakládaní s majetkem vniřní mr předpisy a dalš í mi pokyny
ň izovatele.

Práva k majetku nevymezená orgaaizaci ve ň izovací listině vykonává

ň izovatel

Za octlranu majetku, ýkon ptáv a povirrrrostí při nakládarrí smajetkem odpoví dá statutární orgán.
Reditel vymezí ú koly, oprár.,ně ní a povinnosti zamě stnarrců při hospodaření s majetkem a stanoví
okruh funkcí , s jejichž výkonem je spojena hmotná odpově dnost ve vnitřní ch předpisech organizace.

)l+
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V

č lánku YI . ZŤ lzovací

listiny pod názvem Okruhy doplikové č innosti se mě ní bod

1, ktery nově

zTí

takto:

vI .
Okruhy doplň kové č innosti

1.

K lepš í muvsllž ltí hospodařs§ch mož ností a odborností zamě stnanců organizace ň izovatel
p

ovoluj e vykonávat or ganizaci tuto doplň kovou

-

č

innost:

hostinská č innost;

ubyovací služ by;
specializovaný maloobchod se smí š enýmzbož im;
pořádání odborných kurzů , š kolení ajiných vzdé lávací ch akcí vč etně lektorské č innosti;
v,juka v oblasti umě ní ;

vYukajazyků ;

poslcltování telekomunikač ní ch služ eb.

Ostatní ustanovení Zí izovací listiny Sď ední odborné š koly a Sť ední ho odbomé ho uě iliš tě ,
l ze dne 28. lL 2001 zŤ sávaji

Luhač ovice, Masarykova 7Ol ze dne 13. 6,200I ve zně ní Dodatku ě .
v platnosti beze změ n.

Ye ZI í né dne

l

8. 2005

3 1.
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Dodatek Ě . 3
ke zřizovací listině

Střední odborné š koly Luhač ovice, lĚ 61715999
Zlí nský kraj se sí dlem ve Zlí ně , lČ 70B9l3Z0, vydává v souladu s ustanovení m § Z7 odst. Z zákona
č . Z5O/ Z000 Sb., o rozpoč tových pravidlerh ú zemní ch rozpoč tů , ve znĚ ní pozdě iš í ch předpisŮ , tento
0odatek č . 3 ke lřizguací listině Střední odborné š koly Luhač ovice ve zně ní Dodatku č . 1 a Dodatku č . Z
schválený usnesení m Zastupitelstva Zlí nské hokraje ř, 01Z5lZ05/ B9 ze dne 77.6. Z009,

V řlánku ll,7řizovací listiny ve zně ní dodatků pod názvem Vymezení hlavní ho ú č elua předmě tu č innosti se
dosavadní text ruš í a nahrazuje se textem:
I l.

Vymezení hlavní ho ú řelu a předmĚ tu řinnosti
Hlavní m ú č elemzří zení organizace je poskytování vzdĚ lávání a výchovy, zaiiš tě ní stravování a ubytování .
0rganizace vykonává řinnosti tě chto š kol a š ko| ských zaří zení :

-

Střední š kola;

š kolní ií delna;
Domov mládež e,

Předmě t č innosti organizace je vymezen pří sluš nými ustanovení mi zákona ř.56t/ 2004 Sb., o předš kolní m,
základní m, střední m, vyš š í modborné m a jinÉ m vzdě lávání [ š kolský zákon] , ve znĚ ní pozdĚ iš í ch předpisŮ ,
zákona ř. Z5O/ Z000 Sb., o rozpořtových pravidlech ú zemní chrozpoč tů ,ve znĚ ní pozdě iš í ch předpisŮ a
provádě cí mi předpisy.

V č lánku V. Zřizovací listiny ve zně ní dodatků pod názvem Vymezení majetkových práv a povinností

se

dosavadní text ruš í a nahrazuje se textem:

v.
Vymezení maietkouých práv a povinností

Při hospodaření s majetkem se organizace ří dí platnými právní mi předpisy Ě eské republiky, zeimÉ na
ustanovení mi zákona č . Z\ O/ ZOOD Sb., o rozpořtov,ých pravidlech ú zemní chrozpořtů , ve znĚ ní pozdě iš í ch
předpisů a zřizovací listinou.
0rganizace má ke svě řené mu majetku, ti. k maietku předané mu pří spĚ vkové organizaci zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabytÉ mu pro zřizovatele, tato práva a povinnosti:
Je povinna a oprávně na svĚ řený maietek spravovat a efektivně využ í vat pro plně ní hlavní ho ú č elua
předmě tu č innosti, k ně muž byla zří zena a pro doplň kové č innostivymezené zřizavací listinou.
Je povinna svě řený majetek evidovat, ocenit, vé st iei ve své m ú č etnictvía odepisovat jej v souladu
s pří sluš nými právní mi předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisov,ým plánem.
Je povinna o svĚ řený majetek peč ovat, udrž ovat jej a provádě t jeho opravy, dbát o ieho dalš í rozvoj a

1.

Z.

3.

4,
5.

zvelebení .

a ú drž by,nové stavby, technickÉ zhodnocení
svĚ řenÉ ho maietku a investič ní nákupy I dále ien,,akce reprodukce majetku"] s celkovými náklady do
500 tis Kč vč etně [ bez DPH] , a to v souladu se schváleným plánem tvorby a č erpání investič ní ho
fondu pří spě vkové organizace, rozpoč tem organizace a metodickým pokynem kraje,
.le oprávnĚ na připravovat a realizovat akce reprodukce maietku s celkouými náklady nad 500 tis. Kč
I bez DPH] jen na základě předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele, při dodrž ení závazných
podmí nek stanovených zřizovatelem pro pří pravu a realizaci akce.

.le oprávně na realizovat akce charakteru oprav

t/ 4

j

l

Je povinna svĚ řený majetek chránit před znič ení ma poš kození m, před odcizení m nebo zneuž ití m i
před neoprávně nými zásahy.

Je povinna ve spolupráci s poiiš ť ovací mmaklé řem urč eným zřizovatelem zajistit řádnÉ a efektivní
poiiš tě ní svě řené ho ma| etku v souladu s rámcov,ými smlouvami schválenými zřizovatelem, pří p. s
pokyny zřizovatele.

Je povinna řádně a vč as uplatň ovat právo na náhradu š kody, na vydání bezdů vodné hoobohacení ,

zaiistit, aby nedoš lo k promlč ení nebo dokonce zániku pohledávek.
Je oprávně na bez souhlasu zřizovatele svĚ řený majetek [ movitý i nemovitý vč etně bytorných jednotek]
pronají mat vlastní m jmé nem za cenu v mí stě a č ase obvyklou nebo vyš š í ,neiedná-li se 0 cenu státem
regulovanou, na dobu urč itou do Z let; pří spě vkouým organizací m zřizovaným krajem mů ž etento
majetek předávat do už í vánína dobu urč itou do 5 let jen í ormou rnýpů ič ky,vž dy na základě pí semně
uzavřené smlouvy, Nad uvedenÉ doby jen s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Formou výpů ič kyna dobu urč itou do 1 roku bez souhlasu zřizovatele je oprávně na poskytnout za
ú č elem vzdĚ lávání a v,ýchovy kompenzač ní pomů cky a odbornou literaturu; hudební nástro;e pouze
svým ž áků m a studentů m. Na dobu delš í pouze s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.

10.

V

pří padě , ž e by uzavření m dodatku ke smlouvě o nájmu č i výpů jč cedoš lo k překroření doby
náimu/ v,ýpů ič ky uvedenÉ v odstavci 9 tohoto č lánku [ Zroky/ 5let] , je k ieho uzavření nutný předchozí
pí semný souhlas zřizovatele. Předchozí pí semný souhlas zřizovatele ie nutný rovnĚ ž v pří padĚ , kdy ie
do iednoho roku ode dne skonč ení náimu/ v,ipů jč ky uzaví rána nová smlouva té hož typu se stejnou
smluvní stranOu týkalí cí se identickÉ ho majetku, pokud by touto smlouvou doš lo k překroč ení celkové
doby náimu/ výpů iřky I Zrokyl5 let] .

Ustanovení předeš lé

11.

vě ty

se

nevztahuje

na

smlouvy, kterými

je

svě řený

majetek

pronají mán/ vypŮ ič ován ke krátkodobým pronájmů mluýpů ič kám,ti. kdy je náiemcem/ vypů iřitelem
využ í ván na základě smluvní ho ujednání pouze v urřité dny nebo v předem vymezených hodinách.
Je oprávně na pronaií mat zamě slnanců m služ ební byty, nacházejí cí se ve svě řených nemovitostech na
dobu urč itou do 5 let; na dobu delš i pří padně na dobu neurč itou jen s předchozí m pí semným
souhlasem zřizovatele.

7z,

13.

t4.

Je oprávně na, pokud to je nezbytně nutné pro plně ní hlavní ho ú č elua předmě tu č innosti, najmout si
movitý maietek za ť enu v mí stě a č ase obvyklou na dobu neurřitou, nemovitý majetek pouze na dobu
urč itou do Z let, na dobu delš í ien s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele, pří padně si vypů ič it
nemovitý nebo movitý maietek na dobu urč itou do 7 let. Na dobu delš í pouze s předchozí m pí semným
souhlasem zřizovatele.
V pří padě , ž e by uzavření m dodatku ke smlouvĚ o nájmu ři uýpů ič cedoš lo k překroření rl,ýš e uvedené
doby náimu/ výpů ič ky,ie nutný předchozí souhlas zřizovatele, Předchozí pí semný souhlas zřizovatele
ie nutný rovnĚ ž v pří padĚ , kdy ie do jednoho roku ode dne skonč ení náimu/ v,ýpů jč ky uzaví rána nová
smlouva té hož typu se stejnou smluvní stranOu týkaií cí se identické ho majetku, pokud by touto
smlouvou doš lo k překroč ení celkové doby nájmu vĚ ci nemovité / výpů jřky [ ?roky/ 7 let] , 0 předchozí
pí semný souhlas dle odslavce 9. až tZ. ie povinna pož ádat minimálně 3 mě sí ce před předpokládanou
ú řinností ú konu [ vznik nájmu/ výpů ič kyJ,
lJstanovení předeš lé vě ty se nevztahuje na rnýpů ič kyhudební ch nástrojů , kompenzač ní ch pomů cek a
odborné literatury dle odst. 9.
Na dobu delš í než je uvedeno v tomto odstavci je oprávně na si bez souhlasu zřizovatele najmout
nemovitý nebo movitý majetek, pří p. si iei vypů jč it,a t0 na dobu udrž itelnosti projektu za ú č elem
splnĚ ní podmí nek proiektu spolufinancované ho z rozpoč tu EvropskÉ unie č i Finanč ní homechanismu
EHP a finanč ní ho mechanismu Norska a proqramu š rr,ýcarsko-č eské spolupráce.
Není oprávně na nemovitý majetek prodat, darovat, smě nit, zatí ž itvě cným břemenem, vlož it jej do
majetku právnických osob nebo jei iinak použ í tk ú č astina podnikání třetí ch osob.

Je oprávně na

nab,ývat pro zřizovatele movitý

ma

jetek vč etně finanč ní chprostředků bez ieho

předchozí ho souhlasu, K nabytí nemovité ho majetku pro zřizovatele je nutný ieho předchozí pí semný
souhlas. Jestliž e pří spĚ vková organizace zí ská pro zřizovatele movitý majetek
omezenými
dispozič ní mi právy, zejmé na na základě realizace proiektu spolufinancované ho z rozpořtu Evropské
unie č i Finanč ní homechanismu EHP a finanč ní homechanismu Norska a programu š rlýcarsko-č eské

s

spolupráce, je povinna
informovat

15.
16,

jej

o tom nejpozdě ii do 30 dnů od jeho nabytí pí semně zpravit zřizovatele

o povinnostech k tomuto majetku se váž í cí m.

a

Maietek nabytý pro zřizovatele [ zejmé na maietek nemovitý, movitý vč etně zásob, pohledávky a
závazky] se dnem nabytí považ uje za majetek předaný pří spě vkovÉ organizaci k hospodaření .
Je oprávně na vymezit neupotřebitelný a přebyteřný movitý majetek formou rozhodnutí podepsanÉ ho
statutární m orgánem pří spě vkové organizace.
Je oprávně na nakládat jmé nem zřizovatele s přebyteč ným movitým majetkem v pořizovací ceně do
10 tis, Kř vč etně ; přebyteč ný movitý majetek v pořizovací ceně nad 10 tis. Kč ie povinna v rámci

z/ 4

nabí dkové ho ří zení nabí dnout k využ ití v rámci hospodářství kraje a v pří padě zájmu převÉ st právo
hospodaření ; v pří padě nezájmu ie oprávně na vyřadit tento majetek přednostnĚ í ormou prodeje
jmé nem zřizovaLele za ceny v č ase a mí stĚ obvyklé ; movitý maietek v pořizovací ceně nad 100 lis, Kč
s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele, Výnos z prodeie svě řené ho dlouhodobÉ ho hmotné ho
majetku je zdrojem investič ní hofondu pří spě vkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne iinak.
Je oprávně na nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč
vč etně ; vyřadit neupotřebitelný movitý maietek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč je oprávně na pouze

t] ,
1B.

19.

z0.

Zt,

s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.

Je oprávně na vystupovat jako stavební k při ohláš ení stavby, ú zemní m,stavební m, vodoprávní m a
kolaudač ní m ří zení u akcí s celkovými náklady do Z mil. Kč vč etně [ bez 0PH] . U akcí s celkovými

náklady nad Z mil. Kč [ bez DPH] 1en s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Není oprávně na vystupovat u akce reprodukce maietku s celkor4í mi náklady nad Z mil. Kč [ bez DPH]
iako veřeiný zadavatel bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovate| e.
Není oprávně na před schválení m investič ní hopož adavku nebo investič ní hozámě ru akce reprodukce
maietku zadat projektovou dokumentaci akce reprodukce majetku.
odepsat pohI edávku v jednotlivÉ m pří padě vů č iiednomu dluž ní ku
Je oprávně na prominout

a

Z4,

v nominální hodnotě do Z0 tis. Kč vřetnĚ , ieií ž vymáhání se jeví 1ako neú spĚ š né nebo náklady na
vymáhání by převýš ily pohledávku samotnou; na vyž ádání zřizovalele je povinna předlož it veš keré
podklady prokazují cí tuto skuteč nost; pohledávky v nominální hodnotě nad Z0 tis. Kč v jednotlivÉ m
pří padě je oprávnĚ na prominout a odepsat ien s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Je oprávně na uzaví rat dohody o zápoč tu pohledávek.
Je oprávně na uzaví rat dohody o splátkách s lhů tou splatnosti nepřesahuií cí období kalendářní ho roku.
Je oprávně na uzaví rat smlouvy o postoupení pohledávek pouze s předchozí m pí semným souhlasem

?5,

zřizovatele.
Je oprávně na uzaví rat smlouvy o přistoupení k závazku

ZZ.

?3.

a převzetí dluhu jen s předchozí m pí semným
souhlasem zřizovatele. Je oprávnĚ na pořizovat vě ci nákupem na splátky nebo smlouvou o náimu
s právem koupĚ jen po předchozí m pí semné m souhlasu zřizovatele,

oprávně na uzaví rat smlouvy o ú vĚ ru nebo pů ič cejen s předchozí m pí semným souhlasem
zřizovatele. Ten| o souhlas se nevyž aduie v pří padě pů jč ekzamě stnanců m z fondu kulturní ch a

Z6. Je

sociální ch potřeb.

Z7. Je
ZB.

povinna s přihlé dnutí m k hledisku hospodárnosti využ í vat rámcových smluv siednaných
zřizovatelem pro hospodářství v pů sobnosti kraie.
Je povinna ří dit se při hospodaření s majetkem vnitřní mi předpisy a dalš í mi pokyny zřizovatele.

Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel,
Za ochranu maietku, výkon prář a povinností při nakládání s majetkem odpoví dá statutární orgán. Ř editel
vymezí ú koly, oprávně ní a povinnosti zamě stnanců při hospodaření s majetkem a stanoví okruh funkcí ,
s ieiichž rnýkonem je spojena hmotná odpovĚ dnost ve vnitřní ch předpisech organizace.

V č lánku Vl, Zřizovací listiny ve zně ní dodatků pod názvem 0kruhy doplň kové č innosti se mě ní bod 1, který
novĚ zní takto:

Vl.

0kruhy doplň kové č innosti

1.

K lepš í mu využ ití hospodářských mož ností aodborností zamě stnanců organizace zřizovatel povoluje
vykonávat organizaci tuto doplň kovou č innost:

-

Výroba, obchod a služ by neuvedené v pří lohách 1 až 3 ž ivnostenské hozákona;

Hostinská č innost,

přechodná a závě reřná ustanovení í lodatku č . 3

7,

Maietek, ti. movitý majetek vč etně zásob, závazky, pohledávky atd. [ s výiimkou nemovité ho majetku viz
dále odst. Z a 3] , který má pří spě vková organizace ke dni nabytí ú č innosti tohoto dodatku ve správě , se
považ uje za majetek předaný té to pří spě vkové organizaci k hospodaření ve smyslu ustanovení § Z7
odst. Z pí sm, e] zákona č . Z5O/ Z000 Sb., ve zně ní zákona ř.477lZOOBSb.

3/ 4

Z.

Nemovitý majetek definovaný v pří loze č . 1a tohoto dodatku, tedy majetek, který mě la pří spĚ vková
organizace ke dni 31. 03. 2009 svě řen do správy, se s ú č innostíod 01. 04. 2009 [ tj. s ú č inností

zákona ř. 477 / ?aa9 Sb.] považ uje za maietek, který byl lé to pří spě vkovÉ organizaci předán
hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. Z pí sm. e] zákona č . Z50l?.000 Sb., ve znĚ ní zákona
477 / 2008 sb.
3.

4.

k
č .

Pokud by organizace mě la ke dni nabytí ú č innostitohoto dodatku ve správě ješ tĚ iiný nemovitý majetek
než je uveden v Pří loze č . 1a k tomuto dodatku, považ uje se tento nemovitý majetek za majetek
předaný pří spě vkové organizaci k hospodaření .

0statní ustanovení Lřizovací listiny Střední odborné š koly Luhač ovice ze dne 13, 5. Z001 ve zně ní
ř.tze dne ZB. 11. Z001 a Dodatku č .Zze dne 31. B. Z005 zů stávají v platnosti beze změ n.

Dodatku

Ve Zlí nĚ dne 17" 5. 2009

I

,----ii:-< -l,'1
.Ý\
/ '\ \
/\\

MVDr. Stanislav Miš ák

\J

střední odborná š kola Luhač ovice

heitman

Masarykova 1O1 ,763 26 Luhač ovice
lČ : 617] 5999, DlÓ; cZ61715999
_5_

4/ 4

Pří loha č . 1a

k

ke zřizovací listině

Dodatku č . 3

lČ :

61715999

organizace:
Adresa:

Střední odborná š kola Luhač ovice

Název

Masarykova 10'1,763 26 Luhaě ovice

Soupis nemovité ho majetku Zlí nské hokraje,
ktený se pří spě vkové organizaci předává k hospodaření :
a) Pozemky

katastrální ú zemí / obec
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač

ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice

LV

parcelní č í slo

3i1
3/ 3
8411
st. 161/ 4
st. 161/ 5
2847
285011
285012
285111
285112
285113
285114
285115

349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349
349

st.

st.

Využ ití
zastavě ná plocha
zastavě ná plocha
zahrada
zastavě ná plocha
zastavě ná plocha
ostatní plocha

a nádvoři
a nádvoři

a nádvoři
a nádvoří

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní plocha

b) Stavby zapsané v katastru nemovitostí

katastrálni ú zemí / obec
Luhač ovice
Luhač ovice
Luhač ovice

LV

Budova (č .p.)

349
349
349

c) Stavby nezapsané v katastru nemovitostí
Nejsou

bez
101
999

Na pozemku

3/ 3
3/ 1
161/ 4

st.
st.

st.

Využ iti
objekt obč anské vybavenosti
jiná stavba
objekt obč anské vybavenosti

ifr-tnn,rti # ruBbň Ň Á š ${ # r"Á

-* * i

,luHaČ mví (§_* * * _"---* -_i

ZL:NSKÝ KRAJ
tří da Tomáš e Bati

2t,Zlí n

Bodatek ř. 4
ke zřizovací listině

Střední odborné š koly Luhač ovice, lĚ 51715999
Zlí nský krai se sí dlem ve Zlí ně , lČ 70B9l3Z0, vydává v souladu s ustanovení m § 35 odst. Z pí sm. i] zákona
ř. 7Z9lZ000 Sb,, o krají ch [ kraiské zří zení J, ve zně ní pozdĚ iš í chpředpisů , a § 27 odst. Z zákona
č , Z5O/ Z000 Sb., o rozpoč tov,ých pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve zně ní pozdě iš í ch předpisů , tento
Bodatek č . 4 ke Zřizovací listině Střední odborné š koly Luhač ovice ve zně ní Bodatku č , 1, Bodatku č . Z a
Dodatku č .3 schválený usnesení m Zastupitelstva Zlí nské ho kraie č . 06501719/ 1Z ze dne t4.3.ZOt?.

0o č lánku lV. Zřizovací listiny ve zně ní dodatků pod názvem Vymezení maietku se vkládá

norný odstavec 3,

kter,ý znÍ :

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

Dstatní ustanovení Zřizovací listiny Střední odbornÉ š koly Luhač ovice ze dne 13. t, Z001 ve zně ní
ř.7 ze dne Z8. 11, 2001, Dodatku ř. Z ze dne 31. 8, 2005 a Dodatku č . 3 ze dne 17. 5. 2009
zů stávaií v platnosti beze změ n.
Dodatku

Ve Zlí ně dne 14. 3. ?.0t?

q

Pří loha ř. 2a

k Dodatku

Ě.

4

ke Zřizovací listině

lč :

61715999

Název

§třední odborná š kola Luhařovice

orqanizace:
Sí dlo organizace:

Masarykova

!gt,763

Z5 LuhaĚ ovire

Soupis nemovité ho majetku Zlí nské hokraje,
ktený se pří spě vkové organizaci předává k hospodaření :
a)Pozemky
katastrální ú zemí / obec
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač
Luhač

ovice
ovice
ovice
ovice
ovice
ovice

LV

parcelní č í slo

1'1365
1í 365
1,1365
11365
1365
1365

Druh pozemku

zastavě ná plocha a nádvoří
trvalý travní porost

st. 306/ 1

106/ 15
106116

orná pů da

106120

1

1o8l17

trvalý travní porost
ostatní plocha

1

1

o8/ ,l 9

trvalý travní porost

b) Stavby zapisované do katastru nemovitostí

katastrální ú zemí / obec
Luhač ovice

LV
1

1365

Budova
(č .p./ č ,e.)

č . p.

Na pozemku

290

st.

306/ 1

Způ sob využ ití
objekt k bydlení

c) Stavby nezapisované do katastru nemovitosti
Katastráln í pracoviš tě

Valaš ské Klobouky

katastrální ú zemí

Luhač ovice

Na pozemku
st.

306/ 1

Stavba - popis
objekt kovářské dí lny

1
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Dodatek č . 5
ke zřizovací listině

Střední odborné š koly LuhaĚ Ovice, lĚ 51715999
Zlí nský kra1 se sí dlem ve Zlí ně , lČ 70B9l3Z0, vydává v souladu s ustanovení m § 35 odst. Z pí sm. i] zákona
Č . 1Z9/ ZOa0 Sb., o kraií ch [ kraiské zří zení ), ve zně ní pozdě jš í ch předpisů , a § Z7 odst. Z zákona
ř. Z5Ol2000 Sb., o rozpoč touých pravidlech ú zemní ch rozpořtů , ve zně ní pozdě jš í rh předpisů , tento
Dodatek č . 5 ke Zřizgvací listině Střední odborné š koly Luhač ovice ve zně ní Bodatku č . 1, Dodatku č . Z,
Dodatku Č . 3 a Dodatku č . 4, schválený usnesení m Zastupitelstva Zlí nské hokraje ř. 070B/ ZZOltZ ze dne

t3. E.

z\ tz.

Pří lohou ř. ?a/ !, která je nedí lnou souč ástí tohoto dodatku, se mĚ ní pří loha č . Za dle odst. 3 č lánku
Zřizavaú listiny.

lV.

0statní ustanovení lřizavací listiny Střední odbornÉ š koly Luhač ovice ze dne 13, 5. Ztlt] 1 ve zně ní Dodatku
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 zů stávaií v platnosti beze změ n.

ř.7ze

Ve Zlí nĚ dne 13.

6.?ltz

r. Stanislav Miš ák
l."'* ;,tl] .;;a 1ů _""

Pří loha ř. ?a| 1

k Dodatku ř. 5

lč :

61715999

Název

Střední odborná š kola Luhač ovice

organizace:
SÍ dlo organizace:

ke zřizovací listině

Masarykova 101, 763 26 Luhač ovice

pří loha č . za se mě ní následovně :

1. v č ásti pí sm. c] stavby nezapisované do katastru nemovitostí se vypouš tí objekt kovářské dí lny na
pozemku p. č . st, 306/ t

Z, v č ásti pí sm. bJ stavby zapisované do katastru nemovitostí se doplň uje budova bez řp/ ře, jiná stavba,
na pozemku p. ř. st, 306/ 2, k. ú . Luhač ovice, LV č . 11355

3. v č ásti pí sm. a] pozemky se doplň uje pozemek p, ř, st. 306/ ?, zastavě ná plocha a nádvoří , k.
Luhač ovice, LV č . 11365

ú.

§TŘ EDNí oDBoRNÁ
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ZLÍ NSKÝ KRAJ
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?t,1lí n
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c:., sclsruurf / ] + 1fkl+ poč et llstů :

á

Foč et listů pří loh:

./

Spis, znak;

tlodatek č . 5

d-

L'F

ke zřizovací listině

Střední odborné š koly Luhařovite, lĚ 51715999

Jti1l!Ý!ryj se sí dlem veLlí nÉ ,lČ 70B9l3Z0, vydává vsouladu s ustanovení m § 35 odst, Z pí sm. iJ zákona
L.t?g/ ?g1g Sb., o krajkh,[ krajské zří z.ení ] ,ve Žně ní pozdě iš í chpředpisů , Z7;dsa. Ž iaton. t.zŠ opnoo
§
!!., o r9z.goito_ví _c| r pravidiech' ú zemní chiozpoč tů , Úe znÉ nr pózoejsicn'
É ruopir,:- t.r,to noo.t.k č . 5 ke
Zřizavací listině Střední od_borné š koly Luhaiovicá ve zně ní 'Dodatku č , 1, óooátr< ú
É .z, ooo.tt u č . 3,
Eodatku Č . 4 a 0odatku Č . 5, schválený usnesení m Zastupitelstva Zlí nské ho Hraie-i.
Ó+ Óz lzt+ lt+ ze dná
t0.1z. ?0t4.

V řlónku Y.

ZřizovacÍ ,listinY ve.zně ní pozdě iš í ch dodatků pod názvem
,,Vymezení maietkouých práv

povinností " se dosavadní text ruš í a nahrazuje

ie

a

textem:

V.

Vymezení majetkovrých práv a povinností

Při hosPodaření s maietkem
organizace ří _dí platnými právní mi předpisy Ě eské republiky, zejmé na
_se_
ustanovení mi zákona ř.Z5O/ 2000 Sb., o rozpoč torných pravidlech ú zemní cÉ
rdzpoctri, ve'zně ní 'po.jcistň
PředPisŮ a zřizovací listinou, a dóle vnitřní mi přeOpisý a Ů alš í mi pokyny zřizovateÍ e,
0rqanizace má ke svě řené mu majetku,.. tj. 'k nialé tku preOanemu 'pří spě vkové organizaci
zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabyté mu pro zřizbvatele,'tato piáva a povinnosti:
0ddí l první
Základní povinnosti při správě majetku

t.
_
?.
,
J,
4.

Je P.ovinna
onlv,ně la svě řený m_ajetek spravovat a efektivně využ í vat pro plně ní hlavní ho ú č elua
.a
Předmě tu Č innosti,t ně muž . byla zří zina a pro doplň kové č innostivymezene zřizovací lí stinou.
Je Povinna svě řený. majetek evidovat,
.otenit, veit ;ei u. ,ué * ú č é tnictví. Óň iióu.t jej v souladu
předpisy, metodickými p.okyný Žřizovatele a srhvóteným ,ď ptrw-í itanu* , -p,'".*
jmi
:^ Pl:l::l!r] svĚ řený
Je
maietek chránit před znič ení ma poš kození m, před oácizenim nebo 'zneuž ití m i
Povinna
před neoprávně nými zásahy.

Je povinna ve spolupráci s pojiŠ ť ovací mmaklé řem urč eným zřizova| elem zajistit řádné a efektivní
PojiŠ tě ní svě řenÉ ho majetku v souladu s pojistnými Li rámcovrými ;ml;'uv;;i sctrvaten,ymi É i
uzavřenými zřizovatelem. P.ro poiistná rizika neobiaž ená v poiisiných č i rámcouých
smlóuvóch

schválených Č i uzavřených zřizovatelem
ie oprávně na uzavří t samostatnou pojistnou imlouvu pouze
ve sPoluPráci s PojiŠ ť ovací mmaklé řem urč eným zřizovatelem, před uzavřenim'smlouvy
dle přeů choií

5.
_
6.

vě ty je povinna informovat zřizovatele.

Je Povinna Č init řádně a vČ as veš kerÉ nezbytné kroky smĚ řují cí k uplatně ní práva
na náhradu š kody,
na vYdání bezdŮ vodné ho obohacení , zajistit, aby nedoť lo k promlč ení ' rreň o -ootonce zániku
pohledóvek. Uzaví rá souvisejí cí dohody a prilrmt plně 'ní .
Je Povinna s Přihlé dnutí m k hledí sku' hosp'odárnosti využ í vatrámcorných smluv sjednaných
zřizovatelem pro hospodářství v pů sobnosti kraj'e.
0ddí l druhý
Bpravy, ú drž baa reprodukce majetku

7.
^
8.

Je Povinna o svě řený majetek peč ovat, udrž ovat jej ve stavu v souladu s technickými normami,
PředPisY a legislativou I hygienické normy, protipoijrní a bezpeč nostnr předlisý ap'od.] . Dále

ie

povinna provádě t jeho opravy, revize, dbát o
ieho dalš í rozvoj a zvelebení .
Je oprávně na realizovat akce charakteru opráv a ú drž by,teihnické ho zhodnocení .svě řené ho
majetku
[ rekonstrukce, stavební Úpravy, apod.] a realizovat invástič ní nákupy u nóue it.uny
1oatr;en,,aHie

-

9.

10,

tt,

reprodukce majetku"] s celkovými náklady do 500 tis Kč [ bez DPH] , a to v souladu se schváleným
plánem tvorby a použ ití investič ní ho fondu pří spě vkové organizace, rozpoč tem organizace a dle
pří sluš ných vnitřní ch norem zřizovatele.
Je oprávně na připravovat a realizovat akce reprodukce majetku s celkovými náklady nad 500 tis. Kč
I bez DPH] jen na základě předchozí ho pí semnÉ hosouhlasu zřizovatele, při dodrž ení závazných
podmí nek stanovených zřizovatelem pro pří pravu a realizaci akce.
Je oprávnĚ na vystupovat jako stavební k při správní ch ří zení ch 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 schválené ho
investiřní ho zámě ru nebo jiné ho rozhodnutí zřizovatele.
Není oprávně na vystupovat u akce reprodukce majetku s celkouými náklady nad 500 tis. Kč [ bez
BPH] iako veřeiný zadavatel bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele.
Není oprávně na před schválení m investič ní ho zámě ru akce reprodukce majetku zadat projektovou
dokumentaci a ani podat ž ádost o dotace ze státní ho rozpoč tu [ eské republiky, z rozpoč tu EU
č i í inanč ní homechanismu EHP a finanřní ho mechanismu Norska a prOgramu š v,ýcarsko-č eské
spolupráce na akce reprodukce maietku.
0ddí l třetí
Náimy, pachty, výpů ič ky

tz,

Je oprávně na bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele svě řený majetek [ movitý i nemovitý,
vč etně bytouých iednotek] pronají mat/ propachtovat vlastní m imÉ nem za cenu v mí stě a č ase
obvyklou nebo vyš š í ,neiednó-li se 0 tenu stálem regulovanou, na dobu urč itou do Z let.
Bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele ie dále oprávlě na pronajmout/ propachtovat ve
svě řené m nemovi| é m maietku plochu o maximální rnýmĚ ře 70 mZ v jednotlivé m pří padě , maximálně
vš ak celkem Z00 mZ za celou pří spě vkovou organizaci, vřetnĚ souvisejí cí ho moviLé ho majetku
[ vybavení ] , a to pouze na dobu neurč itou s maximální výpově dní dobou 3 mě sí ce.

V

pří padě

proná

jmu/ pachtu svě řené ho

ma

jetku na dobu urč itou delš í iak

Z

ro_kv nebo

pronájmu/ pachtu plochy ve svě řené m maietku na dobu neurč itou přesahují cí limit Z00 m' [ celkouý
limit pro pří spĚ vkovou organizaci] nebo limit 70m2 [ v iednotlivé m pří padě ] je nutný předchozí pí semný
souhlas zřizovatele.

13,

t4.

15.

Je oprávně na pronaií mat zamě stnanců m služ ební byty, nacházeií cí se ve svě řených nemovitostech za
Eenu v mí stě a č ase obvyklou nebo vyš š í ,nejedná-li se o cenu stá| em regulovanou na dobu urč itou do
5 let; na dobu delš í ,pří padně na dobu neurč itou jen s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Pří spě vkov,ým organizací m zřizovaným Zlí nským krajem mů ž emajetek [ movitý i nemovitý vč etně
bytorných iednotek] předávat do už í vánína dobu urč itou do 5 let jen formou vripů jč ky, vž dy na základĚ
pí semně uzavřené smlouvy, Nad uvedenou dobu jen s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Formou vrýpů ič kynebo pronájmu na dobu urč itou do 5 let bez souhlasu zřizovatele ie oprávně na
poskytnout za ú č elemvzdě lávání a výchovy kompenzač ní pomů cky a odbornou literaturu; hudební
nástroje pouze suým ž áků ma studentů m. Na dobu delš í pouze s předchozí m souhlasem zřizovatele.
V pří padě , ž e by uzavření m dodatku ke smlouvě o nájmu/ pachtu č i uýpů iřce doš lo k překroč ení doby
nájmu/ pachtu/ vrýpů ič ky uvedené v odstavci t?, - t4. tohoto č lánku [ Zroky/ 5let] , ie oprávně na tento
dodatek uzavří t jen s přechozí m pí semným souhlasem zřizovatele. Předchozí pí semný souhlas
do jednoho roku ode dne skonČ ení
zřizovatele
nutný rovně ž v pří padĚ , kdy
náimu/ pachtu/ uýpů iřky uzaví rána nová smlouva té hož typu se stejnou smluvní stranou týkaií cí se

ie

ie

identické ho majetku, pokud

by

touto smlouvou doš lo k překroč ení celkovÉ

náimu/ pachtu/ uýpů ič ky I Zroky/ S l et] .

Ustanovení předeš lé

16.

vě ty

se

nevztahu

je na

smlouvy, kterými

ie

svě řený

doby

maietek

pronají mán/ propachtován/ vypů ič ován ke krátkodobým pronáimů m/ pachtů m/ uýpů ič kám,ti, kdy ie
náiemcem/ pachtýřem/ vypů ič itelem využ í ván na základĚ smluvní ho uiednání pouze v urč itÉ dny nebo
v předem vymezených hodinách.
Je oprávně na, pokud to je nezbytně nutnÉ pro plně ní hlavní ho ú č elua předmě tu řinnosti, najmout
si/ vzí t do pachtu movitý majetek za tenu v mí stě a č ase obvyklou nebo niž š ína dobu urČ itou i
neurč itou, nemovitý majetek pOuze na dobu urč itou do Z let, na dobu delš í ien s předchozí m
pí semným souhlasem zřizovatele, pří padně si vypů ič itmovitý majetek na dobu urč itou i neurřitou,
popř. sjednat r4í prosu, nemovitý majetek si vypů ič itna dobu urč itou do 7 let, na dobu delŠ ínebo
neurč itou pOuze s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
V pří padĚ , ž e by uzavření m dodatku ke smlouvě o nájmu/ pachtu ři rnýpů iřce doš lo k překroč ení { š e
uvedené doby náimu/ pachtu/ výpů ič ky, ie oprávně na tento dodatek uzavří t ien s přechozí m pí semným
souhlasem zřizovatele. Předchozí pí semný souhlas zřizovatele je nutný rovně ž v pří padě , kdy ie do
iednoho roku ode dne skonč ení náimu/ pachtu/ výpů lč ky uzaví rána novó smlouva té hož typu se

stejnou smluvní stranou týkají cí se identickÉ ho majetku, pokud by touto smlouvou doš lo k překroč ení

celkové doby nájmu vĚ ci nemovité / pachtu/ výpů jč ky[ Zroky/ 7letJ. Na dobu delš í než je uvedeno
v tomto odstavci je oprávně na si bez souhlasu zřizovatele najmout/ vzí t do pachtu nemovitý, pří p. si

a

t7,
18.

iei vypŮ iČ it, to na dobu udrž itelnosti pro jektu za ú č elemsplně ní podmí nek proiektu
spolufinancované ho
rozpoč tu Evropské unie č i Finanč ní ho mechanismu'EHP a linanřní ho
mechanismu Norska a proqramu š v,ýcarsko-č eskéspolupráce.
B předchozí pí semný souhlas zřizovatele dle předchozí ch bodů je povinna pož ádat minimá| ně Z

z

mě sí ce před předpokládanou

ú č innostíú konu [ vznik nájmu/ pachtu/ vrýpů iřky] .

Je oprávně na bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o skonření náimu/ pachtu/ výpů ič ky a č init s tí m
souvisejí cí právní iednání .

l

19,
Z0,

i, É

d

i

r! Í rdil."J',iii

r'U.,

Není oprávně na nemovitý majetek prodat, darovat, smě nit, zatí ž itvĚ cným břemenem, zří dit na tomto
maietku próvo stavby jako právo vě cné , vlož it jei do maietku právnických osob nebo iej jinak použ í t
k ú č astina podnikání třetí ch osob.
Je opróvnĚ na nab,ývat pro zřizovatele movitý ma jetek vč etně finanč ní chprostředků bez jeho
předchozí ho souhlasu vyima nabytí dě dĚ ní m, k ně muž je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
K nabytí nemovité ho majetku pro zřizovatele ie nutný jeho předchozí pí semný souhlas. lestliž e
pří spě vková organizace zí ská pro zřizovatele movitý ma jetek s omezenými dispozič ní miprávy,
zeimé na na základě realizace proiektu spolufinancované ho z rozpoč tu Evropské unie č i Finanč ní ho
mechanismu EHP a finanč ní homechanismu Norska a prOgramu š výcarsko-č eskÉ spolupráce, je
povinna o tom nejpozdě ji do 30 dnů od ieho nabytí pí semně zpravit zřizovatele a informovat jej o
povinnostech k tomuto majetku se váž í cí m.

Zt.

?Z.
23.

?4.

Maietek nabytý pro zřizovatele [ zejmé na majetek nemovitý, movitý vč etně zásob, pohledávky a
1ávazky] se dnem nabytí považ uje za maietek předaný pří spě vkové organizaci k hospodaření .
V pří padě , ž e byl pří spě vkové organizaci předán k hospodaření maieť ek, který zřizbvatel zí skal, byť
ien z Č ásti, na základě realizace projektu spolufinancované ho ze státní ho rozpoč tu Č eskÉ republiky, z
rozpoČ tu Evropské unie č i finanč ní ho mechanismu EHP a finanč ní homechanismu Norska d programu
Š vlicarsko-č eskéspolupráce, nesmí pří spě vková organizace po dobu udrž itelnosti proiektú s tí mto
majetkem disponovat, zejmé na ho prodat, smĚ nit, darovat, pronajmout ho č i vypů ič it,zatě ž ovat ho
Žádnými právy třetí ch osob, vč etně zástavní ho próva ani provádě t iaké koliv jiné dispozice s tí mto
maietkem ve smyslu t4í š euvedených majetkouých práv, pokud by byly tyto dispozice v rozpOru s
podmí nkami pří sluš né hoprojektu.
Je oprávně na vymezit neupotřebitelný a přebyteč ný majetek formou rozhodnutí podepsanÉ ho
statutární m orgánem pří spě vkové organizace.
S nemovitým majetkem, o ně mž rozhodla iako o přebyteč né m a s jehož převodem vyiádřila souhlas,
není oprávně na bez předchozí ho pí semnÉ hosouhlasu zřizovatele dále jakkoliv nakládat [ zeimé na iej
prona jmout, propachtovat, vypů jč it č i
iinak zatí ž it] . Je oprávně na nakládat jmé nem zřizovatele
s přebyteČ ným movitým maietkem v pořizovací ceně do 10 tis. Kč vč etně . Přebyteč ný movitý majetek
v pořizovací ceně nad 10 tis, Kč je povinna v rámci nabí dkové hoří zení nabí dnout k využ ití v rámci
hospodářství kraje, v pří padě nezájmu se upřednostň uje forma prodeje jmé nem zřizovatele za ceny
v Č ase a mí stě obvyklé ; způ sob nalož ení s maietkem v pořizovací ceně nad 100 tis, Kč musí být vž dy
předem pí semně odsouhlasen zřizovatelem. Výnos z prodeie svě řené ho dlouhodobé ho hmotné hó
majetku je zdrojem investič ní hofondu pří spě vkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne iinak.
Je oprávně na nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do tOĎ tis. ttt
vČ etně ; vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč
ie oprávně na pouze
s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.

poh l edávky,

?5. Je

?6.
?7,

a

iir';i:Í ii,.r,

zá

p ů i

č ky

oprávně na prominout
odepsat pohledávku v jednotlivÉ m pří padě vů č iiednomu dluž ní ku
v nominální hodnotĚ do Z0 tis. Kč vč etně , ieií ž vymáhání se ieví iako neú spĚ š nénebo náklady na
vymáhání by přev,ýš ily pohledávku sdmOtnOu; na vyž ádání zřizovatele je povinna předlož it veš keré
podklady prokazuií cí tuto skuteč nost; pohledávky v nominální hodnotě nad Z0 tis. Kč v jednotlivé m
pří padě je oprávně na prominout a odepsat jen s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Je oprávně na uzaví rat dohody o započ tení pohledávek.
Je oprávnĚ na uzaví rat dohody o splátkách s lhů tou splatnosti nepřesahuií cí období .kalendářní ho roku.

?B.

?9.
30.

Je oprávně na uzaví rat smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o postoupení smlouvy pOuze

s

předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Není oprávnĚ na uzaví rat smlouvy o přistoupení k dluhu a převzetí dluhu, Je oprávně na pořizovat vĚ ci
nákupem na splátky nebo smlouvou o náimu s právem koupě jen po předchozí m pí semné m souhlasu
zřizovatele.
Je oprávně na uzaví rat smlouvy o ú vě ru nebo zápů ič cejen s předchozí m pí semným souhlasem
zřizovatele. Tento souhlas se nevyž aduje v pří padě zápů iřek zamě stnanců m z fondu kulturní ch a
suciální ch 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 pří spě vková organizace v hospodaření , odpoví dá
statutární orgán, Ř editel vymezí ú koly, oprávně ní a povinnosti zamě stnanců při hospodaření s maietkem,
ktený má pří spě vková organizace v hospodaření a stanoví okruh funkcí , s ieiichž uýkonem ie spojena hmotná
odpovĚ dnost ve vnitřní ch předpisech organizace.
V č lánku Vl. Zřizovací listiny ve znĚ ní dodatků pod názvem 0kruhy doplň kové č innosti se dosavadní text ruš í
a nahrazuje se textem:
Vl,

0kruhy doplň kové č innosti

1.

2.

K lepš í mu využ ití hospodářských mož ností a odborností zamě stnanců organizace zřizovatel povoluje
vykonával organizaci tyto doplň kovÉ č innosti:

r
.
l

výroba, obchod a služ by neuvedenÉ v pří lohách 1 až 3 ž ivnostenské hozákona;

Hostinská č innost;
pronáiem nemovitostí , bytů a nebytouých prostor.
Boplň ková č innost nesmí naruš ovat plně ní hlavní ch ú kolů organizace

a sleduje se

oddĚ leně od

č innosti hlavní .

Nemovitý majetek, se kteryí m ie pří spě vková organizace oprávně na hospodařit ke dni 30. 9, Z014, ve
smyslu ustanovení § 27 odst. Z pí sm. e] zákona ř, ?5D/ Z000 Sb,, zně ní pozdě iš í ch předpisů , je uveden
v pří loze č . 3.

Pokud by| pří spě vkovÉ organizaci předán do správy/ k hospodaření nemovitý majetek před datem
30. 9. Z014, neuvedený v pří loze č . 3 a nebyl ií takovtý maietek rozhodnutí m zřizovatele odň at
z hospodaření , má se za to, ž e k nĚ mu má pří spě vková organizace právo hospodaření . V pří padě , ž e
pří spĚ vková organizace zjistí nesrovnalost, bez zbyteč nÉ hoodkladu tuto skuteč nost oznámí zřizovateli
s ieií m podrobným popisem, tak aby mohl zajistit ú pravu pří lohy č . 3.

0statní ustanovení Zřizavací listiny Střední odborné š koly Luhač ovice ze dne 13. 5. Z001 ve zně ní Eodatku
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 zů stávaií v platnosti beze změ n.

ř.tze

Ve Zlí nĚ dne 10. tZ. ZOt4".

MVBr. Stanislav Miš ák

*

Pří loha

Ě. 3

k 0odatku ř. 6

ke zřizovací listinĚ

íč :

51715999

Název organizace:

střední odborná š kola Luhač ovice

Sí dlo organizace:

Masarykova

tí lt,763 25

Luhač ovice

Soupis nemovité ho majetku Zlí nské ho kraje,
se kteným je pří spě vková organizace oprávně na
hospodařit:

yřetně vš eth souřástí a
katastrální ú zemí
parcelní č í slo
LV

Druh pozemku

Doplň uií cí informace

stavbffi

Luhač ovice

349

st,3/ t

zastavě ná plocha a nádvoří

souč ástí pozemku ;e
jiná st.

Luhač ovice

149

st. 3/ 3

zastavĚ ná plocha a nádvoři

)uuld5l| pozemKu | e sEavDa: bez Ě p/ č e, obč . vyb.

Luhač ovice

349

st. 1E7/ 4

zastavě ná plocha a nádvoří

Luhač ovice

349

st. 151/ 5

zastavĚ ná plocha a nádvoří

Luhač ovice

349 |

st.305/ 1

zastavĚ ná plocha a nádvoří

349

st.3E6/ Z

LuhaĚ ovice
Luhač ovice

349

E+ /

I

zastavĚ ná plocha a nádvoří
zahrada

Luhač ovice --T--j49

t05/ t5

trvalý travní porost

Luhač ovice

349

J.Ubllb

orná pů da

Luhač ovice

349

106/ z0

trvaly travni pOrost

Luhač ovice

349

Lué / L l

ostatní plocha

Luhač ovice

349

nB/ 79

tlvdly tlavnl pOrost

LuhaĚ ovire

349

zB47

0statní PlOcha

Luhařovice

349

z85D/ 1

ostdtnl pí Ocna

Luhač ovice

349

é ó5ul

0statní plBcha

Luhač ovire

349

zB5ut

0sratni plochB

Luhač ovice

349

Z857/ ?

ostatní plOcha

Luhač ovice

349

zgst/ 3

0statni plOcha

(.

souĚ ástí pozemku je stavba: t_uharŇ lcet

pTS9,

obč . vyb.

> uuldstl pozemxu | e stavDa: Luhač ovice, č . p. Zg0,
obč . vyb.

uuldstl pozemxu

| e stavba:

bez Ě p/ č e, jiná st.

Luhařovice

349

2851/ 4

ostatní plocha

Luhač ovice

349

z85t/ 5

0statní plOcha

katastrální ú zemí

do kata stru nemovitostí vĚ etně vš erh souřástí a
LV
Budova [ č .p./ č .e.]

ktará
Na pozemku

Způ sob využ ití

do katastru nemovitostí vřetně vš ech souřástí a

dl

Vě cná práva

d1l Vě má břemena, kdy je ZLK oprávně ný
Povinný

katastrÉ lní ú zemí

Dotč ený pozemek

Doplň uií cí informace

ů úl

§Ť Ř §§rií

LUHAČ ovlcE

ZLÍ NSKÝ KRAJ
tří da Tomáš e Bati

č

J,|

2t,7lí n

soslLuH b'
f

out

l| s$;

L

Poč et llstů pří loh:
s.

Dodatek Ě . 7

+ / !.t l3 e

Přidě leno:

ll,W

l
l| -

,1"4.

1

, /u

-/
L*
/

st,U

ke zřizovací listině

Střední odborné š koly Luhařovice, lĚ 51715999

Zlí nský krai se sí dlem ve Zlí ně , lĚ 70B91] 20, vydává vsouladu s ustanovení m § 35 odst. Z pí sm. i) zákona
ř.t29/ Za00 Sb,, o krají ch [ kraiské zří zení J, ve zně ní pozdě iš í ch předpisů , § 27 odst. Z zákona ř.?50/ ?D00
Sb., o rozpoč tových pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ve znĚ ní pozdě iš í ch předpisů , tento Bodatek č . 7
ke Zřizovací listině Střední odbornÉ š koly Luhařovice ve zně ní Dodatku č . 1, 0odatku č . Z, Bodatku č . 3,

Bodatku č . 4, 0odatku č . 5 a Dodatku č . E, schválený usnesení m Zastupitelstva Zlí nské ho kraje
ř.0383/ Zt3/ tB ze dne 25. 5. 2018.

V

č lánku Y, Zřizavací listiny ve zně ní pozdě iš í ch dodatků pod názvem ,,Vymezení majetkových práv

a povinností " se dosavadní text ruš í a nahrazuje se textem:

v.
Vymezení majetkových práv a povinností

Při hospodaření s maietkem se organizace ří dí platnými právní mi předpisy Č eskÉ republiky, zeimé na
ustanovení mi zákona ř. ?50/ ZOOB Sb., o rozpoč touých pravidlech ú zemní ch rozpoč tů ,ve znĚ ní pozdě iš í ch
předpisů a zřizovací listinou, a dále vnitřní mi předpisy a dalš í mi pokyny zřizovatele.
0rganizace má ke svě řenÉ mu majetku, ti, k maietku předané mu pří spě vkové organizaci zřizovatelem
k hospodaření a majetku nabyté mu pro zřizovatele, tato práva a povinnosti:
Bddí l první
Základní povinnosti při správĚ majetku

t.
?.
3.

Je povinna a oprávně na svě řený majetek spravovat a efektivnĚ využ í vat pro plně ní hlavní ho ú č elu
a předmě tu č innosti, k ně muž byla zří zena a pro doplň kové č innostivymezené zřizgvací listinou.
Je povinna svě řený majetek evidovat, ocenit, vé st iei ve své m ú č etnictvía odepisovat iei v souladu
s pří sluš nými právní mi předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a schváleným odpisovým plánem.
Je povinna svě řený majetek chránit před zniření m a poš kození m, před odcizení m nebo zneuž ití m
i před neoprávnĚ nými zásahy.

4.

Je povinna ve spolupráci s poiiš ť ovací mmaklé řem urč eným zřizovatelem zaiistit řádné a efektivní
poiiš tě ní svĚ řené ho majetku v souladu s poiistnými ři rámcorr,ými smlouvami schválenými č i
uzavřenými zřizovatelem. Pro pojistná rizika neobsaž ená v poiistných č i rámcov,ých smlouvách
schválených č i uzavřených zřizgvatelem je oprávně na uzavří t samostatnou pojistnou smlouvu pouze
ve spoluprári s pojiš ť ovací mmaklé řem urč eným zřizovatelem, Před uzavření m smlouvy dle předchozí

5,

je povinna č init řádně a vč as veš kerÉ nezbytné kroky smě řují cí k uplatně ní práva na náhradu š kody,
na vydání bezdů vodné hoobohacení , zaiistit, aby nedoš lo k promlč ení nebo dokonce zániku

vě ty je povinna informovat zřizovatele.

pohledávek. Uzaví rá souvisejí cí dohody a přiií má plně ní .
povinna s přihlÉ dnutí mk hledisku hospodárnosti využ í vatrámcouých
zřizovatelem pro hospodářství v pů sobnosti kraie,

6. je

smluv

siednaných

0ddí l druhý
0pravy, ú drž baa reprodukce majetku

7.
B.

Je povinna o svě řený majetek peč ovat, udrž ovat iej ve stavu v souladu s technickými normami,
předpisy a leqislativou [ hygienické normy, protipož ární a bezpeč nostní předpisy apod.] . 0ále ie
povinna provádě t jeho opravy, revize, dbát o ieho dalš í rozvoi a zvelebení ,
Je oprávně na realizovat akce charakteru oprav a ú drž by,technické ho zhodnocení svě řené ho majetku
I rekonstrukce, stavební ú pravy, apod.] a realizovat investič ní 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

/

plánem tvorby

a použ ití investič ní hoí ondu pří spĚ vkové

organizace, rozpoč tem organizace a'dle

pří sluš ných vnitřní ch noreni zřizovatele.
je oprávně na připravovat a realizovat akce reprodukce maietku s celkornými náklady nad_500 tis._KČ

I bez í JPH] jen na základĚ předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele, při dodrž ení závazných
podmí nek stanovených zřizovatelem pro pří pravu a realizaci akce.

9.

10,

17.

je

oprávně na vystupovat jako stavební k při správní ch ří zení ch 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
schválené ho investič ní hozámě ru nebo iiné ho rozhodnutí zřizovatele,
Není oprávně na vystupovat u akce reprodukce majetku s celkorr,ými náklady nad 500 tis. Kč [ bez 0PH]
iako veřeiný zadavatel bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele,
Ň eni oprjvň Ě na před schválení m investič ní ho zámĚ ru akce reprodukce maietku zadat projektovou
dokumintaci a áni podat ž ádost o dotace ze státní ho rozpoč tu Ě eskrÉ republiky, z rozpoČ tu EU
č i finanřní ho mechanismu EHP a finanřní ho mechanismu Norska a prOgramu Š rr'ýcarsko-řeskÉ
spolupráce na akce reprodukce majetku.
,

0ddí l třetí
Náimy, pachty, uýpů ič ky

tz.

Je oprávně na bez předchozí ho pí semné hosouhlasu zřizovatele svě řený maietek fmovitý i nemovitý,
vč etirě bytov,ých iednotek] pronají mat/ propachtovat, uzavří t smlouvu o ubytovánÍ ,. vlastní m imé nem
za tenu v mlstě 'a řase ÓUvyklou nebo vyš š í ,neiedná-li se 0 Eenu státem regulovanou, na dobu
urč itou do z let.

Bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele je dále oprávně na pronaimout/ propachtovat ve
svě řené m nemoviiÉ m majetku, s uýiimkou bytov,ých jednotek, plochu o maximální uýmě ře 70 m?
v iednotlivé m pří padě , maximálně vš ak celkem Z00 m2 za celou pří spě vkovou orgalizaci, vČ etnĚ
souvisejí cí ho movité ho majetku [ vybavení ] , a to pouze na dobu neurč itou s maximální v'ýpově dní
dobou 3 mĚ sí ce.
V pří padě uzavření smlouvy o ubytovány' pronájmu/ pachtu svě řenÉ ho majetku na dob.u urřitou delŠ Í
přesahuií cí limit
iak'Z'roky nebo pronájmu/ pachtu plochy ve svĚ řené m maietku na_dobu neurč itou
pří
padě Jie nutný
mz
pří
spě
vkovou
nebo
limit
70
pio
organizaci]
2o0 m' tc'ett< orr,ý limit
[ v iednotlivé m

13,

t4.

předchozí pí semný souhlas zřizovatele.
pří spě vkorným organizací m zřizovaným Zlí nským kraiem mů ž emajetek [ movi_tý i nemovitý y!!tlĚ
bytórnlctr ;ádnoteŘ ] předávat do už í vání nadobu urřitou do 5 iet ien formou_rnýpů ič lry,vž dy na základě
pí semhc Ů zavřené - smlouvy. Nad uvedenou dobu jen s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.

Formou rnýpů ič ky nebo pronáimu na dobu urč itou do 5 let bez souhlasu zřizovatele ie oprávně na,
poskytnoriť z'a Úřelem vzdě lávání a rnýchovy kompenzač ní pomů cky a odbornou literaturu; hudební
irastro;e pouze svým ž áků ma s| udentů m. Na dobu delš í pouze s předchozí m souhlasem zřizovatele.
V pří [ adĚ , ž e bý uzavření m dodatku ke smlouvě o náimu/ pachtu/ v,ýpů ič ceč i_ ubytování doŠ lo
k pieú roření doby náimu/ pachtu/ rnýpů iřky/ doby ubytování uvedené v odstavci 7?, - 71, tohoto
č lánku [ Z roky, r_L v,ýpŮ irkY 5 let] , je oprávně na tento dodatek uzavří t ien s předchozí m pí semným
souhlasim zřiŽovatdlb. Předchozí pí semný souhlas zřizovatele je nutný rovně ž v pří padě , kdy ie do
nová smlouva
iednoho roku ode dne skonč ení náimu/ pachtu/ uýpů ič ky/ smlouvy o ubytování uzaví rána
smlouvou
pokud
to_uto
iehož typu se steinou smluvní stranou týkaií cí se identickÉ ho majetku,
_by
letJ.
5
u
tlýpŮ
ič
ky
roky,
doš lo k p'řekroč ení 'celkovÉ doby náimu/ pachtu/ uýpů ič ky/ ubytování [ Z

Ustanovení předeš lé

vě ty

se

nevztahuje

na

smlouvy, ktenými

je

,sv,ě řený

ma

jetek

pronají mán/ piopachtován/ výpů ič ován ke krátkodobým pronájmů m/ pachtů m/ vrýpů ič kám, ti, kdy ie
náierncem/ pactrtýřem/ vypů liitetem využ í ván na základě smluvní ho u| ednání pí ] uze v urČ ité dny nebo
v předem vymezených hodinách,

15.

Je oprávně na, pokud to ie nezbytně nutné pro plně ní hlavní ho ú č elua předmĚ tu Č innosti, najmout
si/ uzí t do pachtu movitý maietek za Eenu v mí stě a řase obvyklou nebo niž š ína dobu urČ itou
i ň eurč itou, nemovitý majetek pouze na dobu urč itou do Z let, na dobu delš í ien s předchozí m
pí semným souhlasem zřizovatele, pří padně si vypů ič it movitý maietek na dobu urČ itou i neurČ itou,
iopř. siednat uýprosu, nemovitý majetek si vypů ič it na dobu urč itou do 7 let, na dobu delš í nebo

neurč itou pBuze s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
V pří padĚ ,'ž e by uzavření m dodatku ke smlouvě o náimu/ pachtu ři v,ýpů ič cedoš lo k překroČ enÍ { Š e
uv!ainé doby náimu/ pachtu/ vrýpů ič ky, ie oprávně na tento dodatek uzavří t jen s předchozí m
pí semným souhlasem zřizovatele, Předchozí pí semný souhlas zřizovatele ie nutný rovně ž v pří padě ,
koy ;e áo iednoho roku ode dne skonč ení náimu/ pachtu/ tlýpů iřky uzaví rána nová smlouva tÉ hoŽ typu

se' itelnou smluvní stranOu týkají cí se identické ho maietku, pokud by touto smlouvou doŠ lo

k překroč ení celkovÉ doby náimu vě ci nemovité / pachtu/ výpů ič ky{ ? roky/ 7letJ, Na dobu delš í neŽ je

-| f
.a

]r

uvedeno v tomto odstavci ie oprávně na si bez souhlasu zřizovatele najmout/ vzí t do pachtu nemovitý
majetek, pří p. si iej vypŮ iřit, a to na dobu udrž iteI nosti projektu za ú č elemsplně ní podmí nek projektu
spolufinancovanÉ ho
rozpoč tu Evropské unie č i Finanřní ho mechanismu EHP
finanřní ho
mechanismu Norska a prBgramu š v,ýcarsko-č eskÉspolupráce.
0 předchozí pí semný souhlas zřizovatele dle předchozí ch bodů je povinna pož ádat minimálně
Z mě sí ce před předpokládanou ú č innostíú konu [ vznik náimu/ pachtu/ vrýpů ič ky] .
Je oprávně na bez souhlasu zřizovatele rozhodnout o skonč ení náimu/ pachtu/ vrýpů jč ky a řinit s tí m
souvisejí cí právní jednání .

z

16.

77.

a

0ddí l č tvrtý
JinÉ dispozice s maietkem
1B.

19.

Není oprávně na nemovitý majetek prodat, darovat, smě nit, zatí ž it vě cným břemenem,zří dit na tomto
majetku právo stavby iako právo vě cné , vlož it iej do majetku právnických osob nebo jei iinak použ í t
k ú č astina podnikání třetí ch osob.
Je oprávně na nab,ývat pro zřizovatele movitý maietek vřetnĚ finanč ní chprostředků bez jeho
předchozí ho souhlasu vyima nabytí dě dě ní m, k ně muž je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
K nabytí nemovité ho majetku pro zřizovatele je nutný ieho předchozí pí semný souhlas. Jestliž e
pří spě vková organizace zí ská pro zřizovatele movitý majetek s omezenými dispozič ní miprávy,
zeimé na na základě realizace projektu spolufinancované ho z rozpoč tu Evropské unie č i Finanč ní lro
mechanismu EHP a finanč ní ho mechanismu Norš ka a prOgramu š rnýcarsko-řeské spolupróce, je
povinna o tom nejpozdĚ ii do 30 dnů od jeho nabytí pí semnĚ zpravit zřizovatele a informovat jej
o povinnostech k tomuto majetku se váž í cí m.

?B.

Maietek nabytý pro zřizovatele [ zeimÉ na majetek nemovitý, movitý vč etně zásob, pohledávky
a závazky] se dnem nabytí považ uie za majetek předaný pří spě vkovÉ organizaci k hospodaření .
V pří padě , ž e byl pří spě vkové orqanizaci předán k hospodaření majetek, kteryí zřizovatel zí skal, byť
jen z č ásti, na základě realizace projektu spolufinancovanÉ ho ze státní ho rozpoč tu Č eské republiky,

ři

z rozpoČ tu EvropskÉ unie
finanč ní ho mechanismu EHP a í inanč ní homechanismu Norska
a prOgramu Š uýcarsko-Č eskÉspolupráce, nesmí pří spě vková organizace p0 dobu udrž itelnosti

projektu s tí mto maietkem disponovat, zejmé na ho prodat, smě nit, darovat, pronajmout ho č i vypů ič it,

zatě Žovat ho ž ádnými právy třetí ch osob, vč etně zástavní ho práva ani provádě t jakÉ koliv iiné
dispozice s tí mto maietkem ve smyslu rr,ýš e uvedených majetkouých práv, pokud by byly tyto

zt,
??,

?3.

dispozice v rozporu s podmí nkami pří sluš né ho proiektu.

neupotřebitelný a přebyteč ný maietek formou rozhodnutí podepsanÉ ho
statutární m orgánem pří spě vkové organizace.
S nemovitým majeLkem, o ně mž rozhodla jako o přebyteč né m a s jehož převodem vyjádřila souhlas,
není oprávně na bez předchozí ho pí semné ho souhlasu zřizovatele dále jakkoliv nakládat [ zejmÉ na iei
pronajmout, propachtovat, vypŮ jč it ři iinak zatí ž it] .Je oprávně na nakládat s přebyteč ným movitým
maietkem v pořizovací ceně do 10 tis, Kč vč etně . Přebyteč ný movitý majetek v pořizovací cenĚ nad
10 tjs. Kč je povinna v rámci nabí dkové ho ří zení nabí dnout k využ ití v rámci hospodářství kraje,
v pří padĚ nezáimu se upřednostň uje torma prodeie za Eeny v č ase a mí stě obvyklé ; způ sob nalož ení
s majetkem v pořizovací cenĚ nad 1B0 tis. Kč musí být vž dy předem pí semně odsouhlasen
zřizovatelem. Pří iem z prodeje svě řené ho dlouhodobé ho hmotné ho majetku ie zdrojem fondu investic
pří spĚ vkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne iinak. Je povinna pí semně neipozdĚ ji do
Z0. ledna kaž dé ho kalendářní ho roku sdě lit zřizovateli přehled v,ýnosů z prodeie svě řené ho majetku.
Je oprávně na nakládat s neupotřebitelným movitým majetkem v pořizovací ceně do 100 tis. Kč vč etně ;
vyřadit neupotřebitelný movitý majetek v pořizovací reně nad 100 tis, Kč je oprávně na pouze
s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.

Je oprávně na vymezit

Bddí l pátý
Pohledávky, dluhy, ú vě ry, zápů ič ky
?4.

25,

zE.

Je oprávně na prominout pohledávku v jednotlivé m pří padě vů č ijednomu dluž ní ku v nominální
hodnotĚ do Z0 tis. Kč vřetně , jeií ž vymáhání se jeví iako neú spĚ š nénebo náklady na vymáhání by
přeuýš ily pohledávku samotnou; na vyž ádání zřizovatele je povinna předlož it veš keré podklady
prokazuií cí tuto skuteč nost; pohledávky v nominální hodnotě nad Z0 tis. Kč v jednotlivé m pří padě ie
oprávně na prominout a odepsat jen s předchozí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Je oprávnĚ na uzaví rat dohody o započ tení pohledávek.
Je oprávně na uzaví rat dohody o splátkách s lhů tou splatnosti nepřesahují cí 1B mě sí ců .

{í\
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?
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77. Je
Z8.
79.

.,l
oprávně na uzaví rat smlOuvy

0

postOupení pohledávek, smlOuvy

0

pOstoupení

s přEdchOzí m pí semným souhlasem zřizovatele.
Není oprávnĚ na uzaví rat smlouvy o přistoupení k dluhu a převzetí dluhu. Je oprávně na pořizovat
nákupem na splátky nebo smlouvou 0 náimu s právem koupě ien po předchozí m pí semné m souhlasu
zřizovatele.
Je oprávně na uzaví rat smlOuvy o ú vě ru nebo zápů ič cejen s předchozí m pí semným souhí asem
zřizovatele. Tento sguhlas 5e nevyž aduie v pří padĚ zápů ič ek zamě stnanců m z fondu kulturní ch
a sociální ch potřeb.

Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizavací listině vykonává zřizovatel. Za ochranu maietku, rnýkon
práv a povinností , při nakládání s maietkem, ktený má pří spĚ vková organizace v hospodaření , odpoví dá
statutární orgán, Reditel vymezí ú koly, oprávně ní a povinnosti zamě stnanců při hospodaření s majetkem,
ktený má pří spě vková organizace v hospodaření a stanoví okruh funkci s ieiichž uýkonem je spoiena hmotná
odpově dnost ve vnitřní ch předpisech organizace,

0statní ustanovení Zí izovací listiny Střední odborné š koly Luhač ovice ze dne 13. 5. Z001 ve znĚ ní
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

zů stávaií v platnosti beze změ n.

Ve Zlí ně dne Z5. 5. Zt] lB
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