STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 27.10.2016
Bod pořadu jednání:

Změna zřizovací listiny Zoologické zahrady, příspěvkové organizace
Stručný obsah: V souvislosti se zápisem změny sídla Zoologické zahrady Liberec do obchodního rejstříku
byl ze strany rejstříkového soudu vznesen požadavek na doložení aktualizovaného znění zřizovací listiny.
Zoologická zahrada Liberec, příspěková organizace, prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Ivana
Kopeckého, předložila městu žádost o zpracování potřebných změn zřizovací listiny.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Zpracoval:

Vodolanová Ivana, Mgr. - právník odboru školství a sociálních věcí

Schválil:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Projednáno:

v RM dne 18.10.2016

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch
a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, dle přílohy
č. 1

ukládá
zajistit podpis dodatku č. 2 primátorem města, vyhotovení úplného znění zřizovací listiny ve znění
dodatků č. 1 a č. 2 a jejich předání řediteli příspěvkové organizace
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
T: 31.10.2016

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
V souvislosti s návrhem na zápis změny sídla Zoologické zahrady Liberec do obchodního rejstříku byla Zoologická
zahrada ze strany rejstříkového soudu upozorněna na skutečnost, že zřizovací listina v některých ustanoveních
neodpovídá aktuální legislativě a je potřeba ji upravit. Jedná se zejm. o vymezení doplňkové činnosti, která
neodpovídá aktuálnímu vymezení oborů živností volných dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání. Dále je potřeba provést další drobné úpravy s ohledem na přijetí nového občanského zákoníku a přijetí,
změny či zrušení dalších právních předpisů.
Zoologická zahrada se proto obrátila, prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Ivana Kopeckého, na SML
jakožto zřizovatele se žádostí o schválení potřebných změn zřizovací listiny a vypracování jejího aktuálního

znění.
Odbor školství a sociálních věcí vypracoval ve spolupráci s právním zástupcem Zoologické zahrady návrh dodatku
č. 2 ke zřizovací listině. Navrhované změny nejsou vyvolány věcnou změnou, ale změnou právních předpisů, zejm.
přijetím nového občanského zákoníku a zrušením starých předpisů a dále v případě živností tzv. transformací
stávajících živnostenských oprávnění v souvislostí s novelizacemi živnostenského zákona.
Hlavní úpravy a změny zřizovací listiny:
1. V čl. III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 2. Odpovídající předmět činnosti, písm.
ca) se vypouští odkazy na jednotlivé paragrafy veterinárního zákona a ponechává se pouze slovní vymezení náplně
činnosti.
2. V článku III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 2. Odpovídající předmět činnosti,
písm. cb) se vymezuje činnost Zoologické zahrady jako orgánu příslušného k přijetí nalezených zvířat dle platného
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Dosavadní znění zřizovací listiny obsahuje ještě úpravu dle staré právní
úpravy dle § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Oproti dosavadnímu znění ZL se navrhuje vymezit
činnost Zoolgické zahrady, jako orgánu příslušného k příjetí nalezených zvířat, obecně, bez specifikace
jednotlivých úkonů a činností, neboť ty jasně vyplývají z příslušných ustanovení NOZ.
3. V čl. III., odst. 2, písm. cd) a čl. IV., odst. 3 dochází pouze k úpravě slovních formulací, aby tato odpovídala
příslušným právním předpisům.
4. V článku VII. Vymezení majetkových práv, odst. 1. písm e) a v čl. VIII. Finanční hospodaření

organizace, odst. 3. se nahrazuje odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nově zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. V čl. X Doplňková činnost se vymezení oborů činností živnosti volné uvádí do souladu s aktuálním
zněním živnostenského zákona a jeho přílohy č. 4 vymezující živnosti volné a se zápisem živnostenských
oprávnění pro Zoologickou zahradu v živnostenském rejstříku.
6. V čl. X. odst. 4 se ruší odkaz na zrušený obchodní zákoník a dále již neaktuální písm. i).
Z výše uvedených důvodů doporučuje odbor školství a sociálních věcí zastupitelstvu města schválit
navrhovaných dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové
organizace.

Přílohy:
1_Dodatek č 2 ZL ZOO_čistý final
2_Žádost ZOO_veř
3_ZL ZOO říjen 2009 (2)
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Dodatek č. 2 – č. j. ….
ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace
___________________________________________________________________________
Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/2016 ze dne 27.10.2016 podle
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace, ze dne
1.11.2009, ve znění dodatku č.1, takto:

1. V článku III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 2. Odpovídající předmět
činnosti, písm. ca) bod 1) se ruší slova „podle §42“, v bodě 3) se mezi slova „součinnosti“
a „PČR“ vkládá slovo „s“, v bodě 4) se ruší slova „odst. 2“ a v bodě 5) se ruší slova „dle
§ 40“.
2. V článku III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 2. Odpovídající předmět
činnosti, písm. cb) se dosavadní text zrušuje a nahrazuje se novým textem takto:
cb) Podle § 135 občanského zákoníku v platném znění:
1) je orgánem příslušným k přijetí nalezených zvířat,
2) zajišťuje předání zvířat původním vlastníkům, nebo do náhradní
péče novým osvojitelům,
3) uzavírá dohody s novými osvojiteli nalezených zvířat o jejich
prozatímní péči,
4) u osvojitelů provádí kontroly plnění dohod o prozatímní péči zvířat,
5) při neplnění podmínek dohody odebírá osvojitelům svěřené zvíře,
6) jedná s vlastníky nalezených zvířat o náhradě nákladů, které
vznikly v souvislosti s opatrováním nalezeného zvířete,
7) po uplynutí marné lhůty od nálezu zvířete zastupuje Statutární
město Liberec ve věcech majetkových v případech převodu
vlastnických práv ke zvířatům.
cb) Podle § 1058 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zajišťuje
pro statutární město Liberec výkon činností orgánu příslušného k přijetí nalezených
zvířat.

3. V článku III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, odst. 2. Odpovídající předmět
činnosti, písm. cd) věta první zní:

„cd) Koordinuje výkon samostatné působnosti obce v rozsahu ochrany veřejné pořádku a
ochrany a rozvoje zdraví:“
4. V článku IV. Statutární orgán příspěvkové organizace odst. 3. se slova „jménem této
příspěvkové organizace“ nahrazují slovy „za příspěvkovou organizaci“.

5. V článku VII. Vymezení majetkových práv, odst. 1. písm e) a v čl. VIII. Finanční
hospodaření organizace, odst. 3. se nahrazuje odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, nově zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
6. Článek X. Doplňková činnost odst. 1 nově zní takto:
1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost,
která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti:
a) hostinská činnost,
b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
c) výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
obory činností:
– vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
– výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových
a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů
a záznamů,
– přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
– zprostředkování obchodu a služeb,
– velkoobchod a maloobchod,
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti,
– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí,
– ubytovací služby,
– pronájem a půjčování věcí movitých,
– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
d) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
7. V článku X. Doplňková činnost, odst. 4., písm. a) se zrušují slova „ a obchodního
zákoníku“.
8. V článku X. Doplňková činnost, odst. 4., se zrušuje písm. i).
9. Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna.
10.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.11.2016.

V Liberci dne

……………………………………….
Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec
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ZŘIZOVACÍ

LISTINA

Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. 220/09 ze dne 29. října 2009 podle
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje
zřizovací listinu Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace.

I.
ZŘIZOVATEL
Zřizovatel : Statutární město Liberec
Sídlo : Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ: 460 59, okres Liberec
Kraj : Liberecký
Identifikační číslo : 00262978
II.
NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název : Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Sídlo : Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ : 460 01
Identifikační číslo : 00079651
Právní forma : příspěvková organizace
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III.
VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI
1. Hlavní účel činnosti
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (dále jen "příspěvková organizace")
má poslání v souladu s právem Evropských společenství přispět k zachování biologické
rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem
na záchranu ohrožených druhů, jakož i vychovávat veřejnost k ochraně přírody, v souladu
se zákonem o zoologických zahradách č. 162/2003 Sb. Příspěvková organizace
soustřeďuje v expozicích a chovatelských zařízeních vybrané druhy zvířat, zejména těch,
kterým hrozí vyhubení. Ve spolupráci s národními a mezinárodními institucemi, jejichž
členy se může stát, organizuje jejich chov. Touto činností se zapojuje do celosvětového
úsilí o zachování ohrožených druhů zvířat. Ve svých zařízeních může poskytovat i péči
handicapovaným či státem zabaveným zvířatům. Expozice slouží i k informování
veřejnosti o problémech ochrany přírody a životního prostředí a k soustavnému
ekologickému výchovnému působení. Příspěvková organizace vytváří ve svém areálu
prostředí vhodné pro oddech návštěvníků a obyvatel města a pro využití volného času.
2. Odpovídající předmět činnosti
a) Příspěvková organizace chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění
biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění
zdraví a pohody živočichů. Za tím účelem zejména:
obohacuje jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky
a udržuje vysokou úroveň chovu, ustájení a reprodukce živočichů s kvalitním
programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům; vytváří
vyvážené a esteticky účinné prostředí svého areálu jako celku i v jednotlivých
expozicích; zabezpečuje výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a běžnou údržbu
chovatelských, expozičních a dalších technických, hygienických a jiných
zařízení určených provozem zoologické zahrady, péči o areál včetně lesoparku
a služby návštěvníkům;
-

předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí
technických a proti nákazových opatření; vede o své kolekci živočichů průběžné
záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu; provádí likvidaci odpadů
z provozu příspěvkové organizace;

-

účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo případně školení
v ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně
druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem
uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště nebo v jejich
přirozeném prostředí, nebo se účastní odborně zajištěného znovu vysazování
druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu /reintrodukce/,
spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi působícími v oblasti péče
o životní prostředí a ochrany přírody; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími
zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje;

-

prodává, kupuje, směňuje, dává a přijímá do deponace zvířata k uskutečnění
svých chovatelských a expozičních programů a plánů s jinými subjekty
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v tuzemsku i zahraničí; přijímá dary zvířat; dále je oprávněna darovat zvířata
v souladu se zákonem č.162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických
zahrad v platném znění; tyto úkony provádí buď přímo nebo za účasti
zprostředkovatelských organizací; obdobně získává a vydává rostliny,
chovatelská zařízení a prostředky, léky, pomůcky, stroje a další předměty
a materiály k zajištění svého provozu; prodává a vyměňuje rostliny včetně
pomůcek k jejich pěstování, prodává, vyměňuje a kupuje krmiva a může
provádět vlastní výrobu krmiv a vlastní zemědělskou výrobu.

b) Příspěvková organizace podporuje výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména
poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze
v ekosystémech; spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi působícími
v oblasti ekologické výchovy nebo organizuje součinnost při ekologické výchově
obyvatelstva; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími zařízeními, které pro svůj
provoz potřebuje; organizuje v oboru své činnosti odborná setkání, sympozia,
přednášky, výměnné burzy, výstavy a podobné akce, zajišťuje výrobu informačních,
výchovných a vzdělávacích materiálů. Pro tyto úkoly zřídila příspěvková organizace
mimo jiné specializované středisko ekologické výchovy.

c) Příspěvková organizace zajišťuje provoz Centra pro zvířata v nouzi, tzn. provoz:
• Útulku pro nalezená a opuštěná zvířata ze zájmových chovů
• Stanice pro handicapované živočichy fauny ČR
• Ekologické vzdělávací stanice
a vykonává svoji činnost v rámci působnosti obce takto:
ca) Podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění a prováděcích
předpisů řídí a koordinuje výkon veřejné správy:
1) zajišťuje hrazení nákladů spojených s odchytem a karanténováním
odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám,
2) v rámci ochranných a zdolávacích opatření provádí odchyt
toulavých psů a koček, popř. jiných, na nebezpečnou nákazu
vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu
zvířat,
3) provádí odchyt psů a koček a jejich umístění v izolaci Centra
v součinnosti PČR nebo městskou policií, je-li jejich odchyt v zájmu
ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném zájmu,
4) při vydávání odchycených zvířat chovateli postupuje podle
§ 42 odst. 2,
5) dle § 40 hradí náklady na neškodné odstranění uhynulého zvířete,
není-li jeho majitel znám.

Zřizovací listina ZOO 1. listopadu 2009

3/12

cb) Podle § 135 občanského zákoníku v platném znění:
1) je orgánem příslušným k přijetí nalezených zvířat,
2) zajišťuje předání zvířat původním vlastníkům, nebo do náhradní
péče novým osvojitelům,
3) uzavírá dohody s novými osvojiteli nalezených zvířat o jejich
prozatímní péči,
4) u osvojitelů provádí kontroly plnění dohod o prozatímní péči zvířat,
5) při neplnění podmínek dohody odebírá osvojitelům svěřené zvíře,
6) jedná s vlastníky nalezených zvířat o náhradě nákladů, které
vznikly v souvislosti s opatrováním nalezeného zvířete,
7) po uplynutí marné lhůty od nálezu zvířete zastupuje Statutární
město Liberec ve věcech majetkových v případech převodu
vlastnických práv ke zvířatům.
cc) Podle zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
1) může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést
(§ 13b):
- informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity
- trvalé označování všech toulavých a opuštěných psů v obci
a evidenci jejich chovatelů
- odchyt toulavých a opuštěných zvířat
- kontrolu činnosti k uskutečnění regulace populace
omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy neplánovaného
rozmnožování psů a koček podporou jejich sterilizace.
cd) Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění řídí a koordinuje výkon
samostatné působnosti v rozsahu veřejného pořádku a ochrany rozvoje
zdraví:
1) zajišťuje odchyt opuštěných a ztracených zvířat a jejich následné
umístění, vede o nich evidenci, pečuje o ně podle chovatelských
a veterinárních zásad,
2) zajišťuje sběr kadáverů na území města a jejich následnou likvidaci,
3) v souladu s platnými právními předpisy provádí programy kastrace
a tlumení populace zdivočelých zvířat.
ce) V případě volné kapacity Centra dále zajišťuje:
1) příjem zvířat na základě objednávky jiných obcí a měst,
2) chovatelskou a veterinární péči o tato zvířata a jejich předávání
majitelům a osvojitelům,
3) vyúčtování nákladů za pobyt a péči o tato zvířata,
4) oznamuje obecním úřadům přijetí nalezeného zvířete.
cf) Centrum dále zajišťuje:
1) přechodné ustájení a péči o volně žijící handicapované živočichy,
2) a plní úkoly záchranné stanice – sběrné místo handicapovaných
živočichů,
3) zastupování Statutárního města Liberec před úřady při schvalování
provozního řádu útulku,
4) provoz útulku podle platných právních předpisů a při provozu se řídí
řádem vydaným Okresní veterinární správou v Liberci dne 24.4.2002
pod č.j.164/2002, dokud nebude změněn.
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d) Příspěvková organizace provozuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
e) Příspěvková organizace provozuje kulturní, kulturně vzdělávací a zábavní zařízení,
pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
a obdobných akcí.

IV.
STATUTÁRNÍ ORGÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada
města.
2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován
v době své nepřítomnosti.
3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve
všech věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu
příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.
4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací
listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele.
5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli.
6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost,
pravdivost a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace.
7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové
organizace, organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele.
8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu
a v souladu s platnými pracovněprávními předpisy.
V.
VYMEZENÍ MAJETKU ZŘIZOVATELE
PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODAŘENÍ
Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává
k hospodaření níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek):
1. dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční
celek,
2. dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné
movité věci a soubory movitých věcí,
3. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
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VI.
NABÝVÁNÍ MAJETKU
Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého
zřizovatele, není-li dále stanoveno jinak.
2. Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným
předchozím souhlasem

1.

- nemovitý majetek,
- dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud
je jeho pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí
písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou,
pokud by celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce
přesáhl částku 300 000,- Kč.
Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez
ohledu na způsob jeho pořízení.
Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený
majetek ode dne jeho nabytí.
3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací
listiny na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého
vlastnictví organizace.
4. Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech
a způsobem stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě
individuálního rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele.
5.

Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným
ve zřizovací listině.

VII.
VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV
1. Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem
ve svém vlastnictví následující povinnosti:
a)

majetek spravovat efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění
hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je
oprávněna majetek využívat za podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní
činnosti, popř. nepoškozuje zájmy vlastníka,

b)

o majetek pečovat v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej
před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to,
aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití a chránit jej před
neoprávněnými zásahy,

c)

vést o majetku řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením
zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a navazujících právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený
a majetek ve vlastnictví organizace,
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d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných
právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis
a inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví,
e) při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů
včetně zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
f)

zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické
prohlídky majetku,

g) odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy podle
odpisového plánu schváleného zřizovatelem,
h) změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(přírůstky, úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace
povinna bez zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně
příslušnému odboru zřizovatele,
i)

organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení
pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv
vyplývajících ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje
na základě žádosti organizace zřizovatel.

2. Svěřený nemovitý majetek
a) Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním
či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna
neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli.
b) Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok.
Uzavřít nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze
se souhlasem zřizovatele. Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod
organizace a hlavní účel, ke kterému byla zřízena.
c) Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném
stavu a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy v souladu s plánem oprav
a údržby, předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný
odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod
na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob,
je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději
do 3 dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru zřizovatele včetně
doložení protokolu o havárii.
d) Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace na svěřeném nemovitém
majetku může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně
příslušného odboru zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat
základní technické a ekonomické podmínky realizace akce.
e) Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna zřizovateli
neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost
věcně příslušnému odboru.
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3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý
a)

Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace
prodat, zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její
činnost nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli.

b)

Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky,
že tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti.
Pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna
neprodleně písemně oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele.

c)

Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně
příslušného odboru také jeho případné technické zhodnocení.

d)

Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace.

e)

Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit.

4. Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
a)

Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky,
že tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti.
Pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna
písemně oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele.

b)

Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý
v provozuschopném stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy.

c)

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace
vyřazovat jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný
po předchozím souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě
provedené likvidace majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie
zápisu likvidační komise. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem
organizace.

movitý

majetek

d) Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit.
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VIII.
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem
a organizací se řídí:
a)

obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění,

b)

dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti
a závazné ukazatele pro hospodaření.

2. Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom
se řídí
a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a pokyny zřizovatele,
b) obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových
zákonů v platném znění.
3. Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě i s finančními
prostředky z jiných zdrojů.
5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz,
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb
provozu a rozvoje organizace.

6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).
Žádost o poskytnutí grantu nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele v případech, že jsou určeny na pořízení
dlouhodobého majetku, nebo je jejich využití
podmíněno zajištěním prostředků
na předfinancování či spolufinancování. V ostatních případech postačuje pouze informovat
o podání žádosti věcně příslušný odbor zřizovatele.
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IX.
DARY
1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek
stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění.
2. Přijímání darů organizací podléhá předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále
uvedených případech:
- je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele
dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny,
- jde-li o peněžní dar převyšující částku 300 000,- Kč,
- při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace.
Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého
vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru.
3. Zřizovatel dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité
dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě nepřekročí 50 000,- Kč,
maximálně však do celkové částky 300 000,- Kč za kalendářní rok.

X.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která
navazuje na hlavní účel a předmět činnosti:
a) hostinská činnost,
b) maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich
nenahraných nosičů,
c) specializovaný maloobchod,
d) maloobchod tabákovými výrobky,
e) reklamní činnost a marketing,
f) zprostředkování obchodu a služeb,
g) ubytovací služby,
h) pronájem a půjčování věcí movitých,
i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než
základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
2. Příspěvková organizace má právo uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor
a pozemků a smlouvy o výpůjčce:
a) na dobu určitou, nejvýše na dobu 1 roku, bez souhlasu zřizovatele; příspěvková
organizace je povinna o těchto smlouvách zřizovatele informovat,
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b) na dobu neurčitou a dobu určitou delší než 1 rok za předpokladu, svěří-li příspěvkové
organizaci tuto působnost rada města (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích).
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod příspěvkové organizace a hlavní účel,
ke kterému byla příspěvková organizace zřízena.
Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím
uvedení v dodatku ke zřizovací listině.
3. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro hlavní činnost včetně
shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace.
4. Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti:
a) při uskutečňování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského
zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku,
b) výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle
platných cenových předpisů,
c) ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony,
d) doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová,
e) příspěvková organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu
stanoveného touto zřizovací listinou,
f) doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti,
g) zisk vytvořený doplňkovou činností použije příspěvková organizace pro zkvalitnění
a rozšíření stanoveného hlavního účelu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak,
h) společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost např. (plyn, voda, elektrická energie,
teplo) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi činnosti; náklady
a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí,
i) výše mzdových prostředků uplatňovaných jako náklad doplňkové činnosti
se neusměrňuje (nařízení vlády číslo 447/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
5. Ředitel příspěvkové organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti
a předloží ji ke schválení zřizovateli.

XI.
KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové
organizace.
2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna
tuto kontrolu umožnit.
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XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009.
2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto znění zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne
16. prosince 2004 včetně všech jejích dodatků.
3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu.
4. Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., zapisuje
do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel.
5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní
rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.
6. Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou.

Liberec 1. listopadu 2009
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primátor města
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