Č.j. OÚ-2223/2009-Kp

ZŘIZOVACÍ

LISTINA

příspěvkové organizace Obce Dvorce
(úplné znění)

Obec Dvorce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává zřizovací
listinu příspěvkové organizace v úplném znění, dle usnesení zastupitelstva obce Dvorce
č. 117/2009 písm. b) ze dne 17. 9. 2009

Článek I.

Zřizovatel
1.
2.
3.
4.

Název zřizovatele:
Sídlo zřizovatele:
Právní forma:
Identifikační číslo zřizovatele:

OBEC DVORCE (dále jen „zřizovatel“)
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, okres Bruntál
obec
00295973

Článek II.

Příspěvková organizace
1.
2.
3.
4.

Název příspěvkové organizace:
Sídlo příspěvkové organizace:
Identifikační číslo:
Právní forma:

TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace
Smetanova 284, 793 68 Dvorce u Bruntálu
73930148
příspěvková organizace (dále jen „organizace“)

Článek III.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace
1.
Hlavním předmětem činnosti organizace je zajištění kulturních služeb, organizovaní
společenského života pro obyvatele obce Dvorce, fitcentra, bazénu, sauny a knihovny.
2. V souladu s hlavním účelem zřizovatel dále umožňuje organizaci zajišťovat nebo vykonávat tuto
činnost: pronájem a využívání nemovitostí.

Článek IV.

Statutární orgán
1. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto
vztahů.
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2. Statutárním orgánem je vedoucí organizace (dále jen vedoucí), který je jmenován zřizovatelem.
Vedoucího odvolává zastupitelstvo obce Dvorce.
3. Vedoucí jedná a vystupuje jménem organizace samostatně, plní povinnosti vedoucího
organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4. V době nepřítomnosti vedoucího jedná jménem organizace osoba pověřená vedoucím k jeho
zastupování.
5. Za organizaci vystupuje vedoucí nebo v době jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce
samostatně a podepisuje se tak, že k napsanému či vytištěnému názvu organizace připojí svůj
vlastnoruční podpis a otisk razítka organizace.

Článek V.

Vymezení majetku
I. Vymezení majetku ve výpůjčce
1. Nemovitý majetek zřizovatele, který zřizovatel bezúplatně předává do výpůjčky organizaci
Smlouvou o výpůjčce, je vymezen v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
II. Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření (svěřený majetek)

1. Příspěvková organizace samostatně hospodaří s předaným majetkem ve vlastnictví zřizovatele
(dále jen svěřený majetek).
2. Příspěvková organizace hospodaří s movitým dlouhodobým hmotným majetkem a dlouhodobým
nehmotným majetkem. Jeho podrobný rozpis je uveden v inventárních soupisech, uložených
v jednom vyhotovení u příspěvkové organizace a ve druhém vyhotovení u zřizovatele.
3. Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek nabytý organizací v průběhu
jejího trvání pro zřizovatele (do vlastnictví zřizovatele) je ode dne jeho nabytí majetkem předaným
organizaci k hospodaření (svěřený majetek). Organizace je povinna vždy k 31.12. každého
kalendářního roku předat zřizovateli seznam tohoto majetku nabytého v průběhu aktuálního
kalendářního roku.
4. Rozsah svěřeného majetku se snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými
předpisy, a to v okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení.
III. Vymezení majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, který získala:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele (bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout).
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
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2. Příspěvková organizace je oprávněna nabýt do svého vlastnictví bez dalšího zvláštního souhlasu
zřizovatele tento majetek, se kterým je oprávněna samostatně hospodařit:
2.1. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do pořizovací ceny 40.000,00 Kč
2.2. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do pořizovací ceny 60.000,00 Kč
2.3. Veškerá oběžná aktiva (např.zásoby, pohledávky, finanční prostředky apod.) a to aktiva
pořízená:
a) na základě ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí plán schválený
zřizovatelem při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost organizace
a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválené
zřizovatelem,
b) na základě tvorby a použití rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb,
c) na základě dalších rozhodnutí zřizovatele.
3. Při hospodaření s majetkem se organizace řídí platnými právními předpisy České republiky,
zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
4. Vedle majetku specifikovaného předchozími ustanoveními organizace užívá majetek jiných
subjektů na základě uzavřených smluv.

Článek VI.

Vymezení majetkových práv a povinností organizace
1. Ke svěřenému majetku má příspěvková organizace následující práva a povinnosti:

a) je oprávněna jej užívat pouze k účelu, ke kterému byla zřízena. Pro plné efektivní a
ekonomicky účelné využití svěřeného majetku je oprávněna požívat jeho plody a užitky.
Svěřený majetek je pro ni nedotknutelný, není tedy oprávněna jej vložit, zastavit, nebo jím
ručit za své závazky,
b) je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat o něj, vést o něm operativní evidenci,
zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy, dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti
práce a požární ochrany, provádět a zajišťovat prohlídky a revize požadované právními
předpisy a chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo
zneužitím,
c) je povinna využívat všechny právní prostředky na jeho ochranu proti tomu, kdo zasahuje
neoprávněně do vlastnického práva a uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří
škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při
podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
d) není oprávněna uskutečňovat investiční výstavbu; tuto činnost zabezpečuje v plném rozsahu
zřizovatel,
e) rekonstrukce a modernizace svěřeného nemovitého majetku je oprávněna uskutečňovat
pouze po předchozím souhlasu zřizovatele; modernizace (technické zhodnocení) svěřeného
majetku bez souhlasu zřizovatele může provádět v případě, že jejich celková výše u
jednotlivého majetku nedosáhne v kalendářním roce 40 tis. Kč,
f) organizace má právo pronajímat svěřený nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele třetím
osobám svým jménem na základě písemného smluvního vztahu na dobu určitou nejdéle na 1
rok, a to nebytové prostory, části nemovitostí a další prostory uvedené v článku 3 této
zřizovací listiny za těchto podmínek:
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organizace je povinna poskytovat pronájem jednotlivých nebytových prostor nebo částí
spravované nemovitosti úplatně, pokud zřizovatel nestanoví jinak,
při kalkulaci cen za pronájem třetím osobám musí zohlednit veškeré náklady související
s předmětem pronájmu,
ceny za pronájem budou součástí jejího finančního plánu na příslušný kalendářní rok
předkládaného zřizovateli při tvorbě rozpočtu zřizovatele,
je povinna vést přehlednou a ucelenou evidenci o pronájmu vypůjčeného majetku a
nájemné bezezbytku řádně vyúčtovat a vybrat ,
tržby z pronájmu majetku třetím osobám jsou výnosy organizace, která je povinna vést
je v účetnictví odděleně.
g) k nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele je vždy potřeba předchozího písemného souhlasu
zřizovatele s výjimkou těchto případů:
g1) nabytí peněžitého daru účelově určeného do výše 20.000,- Kč,
g2) nabytí nepeněžitého daru v hodnotě do 40.000,- Kč,
g3) nabytí movitého majetku na základě schváleného čerpání investičního fondu v rámci
schváleného rozpočtu organizace.
h) Organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele pořizovat nemovitý majetek ani v případě, že
k jeho pořízení použije vlastní finanční zdroje.
i) Organizace je povinna majetek evidovat, ocenit jej ve své účetní evidenci a odepisovat jej
v souladu s příslušnými předpisy, a v jejich mezích se schváleným odpisovým plánem. Je
povinna provádět inventarizaci dle pokynů zřizovatele.

2. K majetku
a povinnosti:

ve

vlastnictví

organizace

má

příspěvková

organizace

dále

tato

práva

a) organizace je povinna majetek evidovat, ocenit jej ve své účetní evidenci a odepisovat jej
v souladu s příslušnými předpisy, a v jejich mezích se schváleným odpisovým plánem.
b) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví pro ni trvale
nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou
nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby pouze úplatně za schválenou smluvní cenu zřizovatelem.
3. Práva k majetku nevymezená příspěvkové organizaci v této zřizovací listině vykonává
zřizovatel.
4. Za ochranu majetku, výkon práv a povinností při nakládání s majetkem odpovídá
statutární orgán. Vedoucí vymezí úkoly a povinnosti zaměstnanců při hospodaření
s majetkem a stanoví okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve
vnitřních předpisech příspěvkové organizace v souladu s pracovněprávními předpisy.
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Článek VII.

Okruhy doplňkové činnosti
1. Zřizovatel povoluje organizaci provozování doplňkové činnosti, navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornost svých zaměstnanců. Činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů příspěvkové
organizace a je realizována smluvně pro třetí osoby, tj. osoby odlišné od zřizovatele a jím
zřízené příspěvkové organizace
2. Zřizovatel povoluje organizaci tuto doplňkovou činnost:
a)
b)
c)
d)
d)

hostinská činnost
nájmy nebytových prostor
nájmy movitých věcí
reklamní činnost
ubytovací služby

3. Podmínkou provozování doplňkové činnosti je dále splnění těchto kriterií:
a) doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně,
b) doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem,
c) doplňková činnost nesmí být dlouhodobě ztrátová,
d) v případě, že organizace vykáže za běžné období v doplňkové činnosti ztrátu, musí ji
zdůvodnit v ročním rozboru hospodaření. Pokud by byla vykazována ztráta vykazována po
dobu delší dvou let a nebyla by dostatečně zdůvodnitelná, organizace navrhne zřizovateli
zrušení doplňkové činnosti.
4. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve
prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.
Článek VIII.

Finanční hospodaření
1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené zřizovatelem pro
daný kalendářní rok.
3.

Vedoucí organizace v rámci své odpovědnosti zavádí, udržuje a prověřuje vnitřní kontrolní
systém a zajišťuje vymezení postavení a působnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců ve
vnitřních předpisech tak, aby zajistil fungování řídící kontroly podle části čtvrté zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole").
Organizace je povinna vést ucelený přehled vnitřních předpisů.

4. Zřizovatel rozhodl, že vedoucí organizace nezřizuje funkci útvaru interního auditu, neboť ji
zřizovatel nahradí výkonem veřejnosprávní kontroly podle části druhé zákona o finanční
kontrole.
Článek IX.

Vymezení doby na kterou je organizace zřízena
1. Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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Článek X.

Kontrolní činnost zřizovatele
1. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace na základě ustanovení § 27
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a také veřejnosprávní kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Zřizovatel si vyhrazuje právo, aby každoročně do 31.března byla vedoucím příspěvkové
organizace předložena zpráva o hospodaření včetně doplňkové činnosti za uplynulý kalendářní
rok.
Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina v úplném znění byla v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválena usnesením zastupitelstva obce
Dvorce číslo 117/2009 písm. b) ze dne 17. 9. 2009 a nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2009.
2.

Touto zřizovací litinou se nahrazuje zřizovací listina ze dne 13. 8. 2007.

3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis majetku předaného do výpůjčky
Ve Dvorcích dne 17. 9. 2009

………………………………………..

…………………………………………….

Antonín Kučera – starosta Obce Dvorce

Ing. Jan Peter – místostarosta Obce Dvorce

Kulaté razítko
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