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Statutfuní město Pi'erov. ]C: 0030l825. DIC CZ00301825. se sídlem Přerov'
Přerov l Město, Bratrská 34. vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova
č' 8261261412009 bod 2 z 26. zasedání konaného dne 02. 11. 2009 v souladu s ustanovením

$ 35 a $ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.' o obcích (obecrrí zřízerrí), ve ztrění
pozdějších předpisťr a ustanovením $ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. ve zněni pozdějšíclr předpisťr a ustanovenínr, toto znění
zřizovací listiny:

Zttzovací listina
příspěvkové organiZace

Městská knihovna v Přerově, příspěvková oÍganizace

t. Zíizovatel

Název:
Síd1o:

IČ:
DIČ:

Přispěvková organizace

Název:
Sídlo:

IČ:

Statutámí město Pr'erov
Přerov, Přerov l Město, Bratrská 34
PsČ 750 1 l. okres Přerov
00:r01825
c200301825

Městská knihovna v Přeror'ě, příspěvková organízace
Přerov. Přerov I _ MěSto. Žerotínovo nám. 36
PsČ 750 02
70887616

3. Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

Statutámím orgánem příspěvkovó organizace je ředitel příspěvkové organizace (dále jen

,'ředitel").

Ředitele jnenuje a odvolává v souladu se zvláštnínri právními předpisy Rada města
Přer( 

'va.

Ředitel jedná jmélrem příspěvkové organizace (dále jen organizace) v souladu
s platrrými právrrími předpisy a v ránrci oprávnění daných zÍizovací listinou.
Podepisování za organizaci se děje tak' že ředitel k názvu organizace připojí Svůj titul"

.jméno, příjnrení. dovětek ředite1 a vlastnorrtční podpis.
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V době rrepřítorr-rnosti ředitcle z důvodu překáŽek v práci ncbo dovolené ve smyslu
ustanovení zákona č. 26212'006 Sb.. zákonik práce. ve znění pozdějších předpisů. jedná
jménern organizace zástr"tpce rrrčený v souIadu se ZV1áštními právrrími předpisy.

Podepisování za organizaci se děje tak. Že zástupce k t-tázvu organizace připojí titul.
jrnéno a příjmení ředitele. dovětek ředitel a v1astnorr"rční podpis se zkratkou v z.

4. Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

4'1 . organizace jako základní knihclvna poskytLrje způsobenr zaručujícínr rovný přístup všern

bez rozdí]u veřejnó knihol'nické a infonnační sluŽby vymezené zákonem
č.25]l20O1 Sb'. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačtrích siuŽeb (knihovní zákon). ve znění pozdějších předpisů'

Veřejné knihor'nické a informační sluŽby spočívají ve:

a) zpřístupňování kr-rilrovlrích dokur-nerrtů z knihovniho fondu knihovny nebo

prostřednictvín meziknilrovr-rích sluŽeb z kr-rilrovního ťondLt jirró knihor'ny
b) poskytování ústních biblioglafických, refer'enčních a Íbktografickýclr informací a rešerší
c) zprostředkování inÍbrmací z vnějšíclr informačr-ríc]r zdroiů. zejn-réna inÍbrmací ze státní

správy a sanosprár,y
d) unroŽnčni přístupu k informacín, na it]tcrnetu, ke kterým nrá knihovna bezplatný přístup.

4'2. organizace jako základní knil-rol'na nůŽe poskytol'at další sJužby spočívající zejména v:

a) un,oŽnění přístupu k placcným ilrlormacínl na internetu
b) kuiturrlí. r,'ýchovné a vzdělávací činnosti
c) vydávánítématickýclr publikací
d) poskytování repr'ografických sluŽeb
e) poskytování píserr'rných bibliogLafických. r'eferenčních a faktografických inforrrrací

a rešerší.

4'3' organizace plrrí funkci knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí' Při výkonu
1ěchto regionálrlích lirnkcí krrihovna poskytLrje Vytipovalrým základnínr krrihovnám
v kraji předcvším poradenské. vzdělávací a koordinační sluŽby. buduje výměnné ťondy

a zapůjčtrje výměnr-ró soubory kr-ri1ror'ních dokumentťr a l'ykonává další nezbytné

čir,nosti napomáhající rozvoji knihoven a .iejich veřejných knihovnických
a inÍbrmačních slrrŽeb.

5' Doplňková činnost

5.1. Doplňková činnost organizace navazuje nalrlavní účel orgarrizace. Tato činnost slouží
k tomu, aby organizace rrrolrla lépe vyuŽívat všechny své hospodářské moŽnosti
a odbornost svých zaměstrranců.

5.2. Doplňková činnost organizace smí být prováděna pouze v souladu s piatnými
právními pŤedpisy a v rámci oprár'rrění daných zřizovací listinou.

5.3. Doplňkol'á činnost nesnrí narušovat plnční hlavniho účelu orgarrizace.

i,'



5.4. Doplňková činnost smí bÝt prováděna porrze na základě kalkulovaných cen minimálně
na úrovni úplných nákladťl'

5.5. Při rcalizaci doplňkové činnostije orgatrizace povinna zabe,zpečíL:
a) zpracování" evidenci a aktualizaci ka]kulací cen výrobků a služcb poskytoval-rých

v doplňkové činnosti
b) oddělené sledování doplňkové činnosti v účctr-rictví od hlavní činnosti organizace.

5.6. Za předpokladu. Že dopiňková činnost spllirrje podmínk1' $ 2 zákona č. 513/1991 Sb''
obchodního zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů nebo $ 2 Zákona č. 455/1991 Sb.'
o Žjvnostenskérrr podnikání (Žir,.nosterrský zákorr). ve znění pozdějších předpisů, je
organizace povirula postr-rpovat r'sor'rladu s platnýrrii právnírni předpisy vztahujícínii
se k podnikárrí.

5.]. Získ z doplňkové činnosti pouŽije organizace ve prospěch své hlavrrí činnosti.
r-repovolí_li zřizor'atel jiné vyuŽití tohoto zdroje'

5.8. Zřizovatcl povoluje níŽe uvedené okruhy doplňkor,é činnosti. které navazu.jí na l-rlavní
účel organizace:

a) poradenská. konzultační. n-retodická a servisttí činnost nad rámec hlavní činností
b) reklamní činIrost
c) nákup a prodej zboŽí
d) pronájem. podl-rájem nemovitostí a neb1'tor'ýclr prostor
e) pronájen a pťrjčování věcí nrovitých
f) reprografické sluŽby nad ráInec h]avní činnosti
g) kopírovaci práce.

6. Vymezení majetku

6.1 . Organizacc hospodaří:
a) s nrajetkem ve vlastnictví zřizovatele. který.jí zřizovatel předal k hospodďení
b) s majetkem ve svéll v]astnictví. potřebnýnr ( 1'ýkonu čirrnostj. pro kterou byla zřízena

a který nabyla:
b a) bezúplatným převodenr od svélro zřizovatele
b b) darcn-r s předchozílrr písemr-rým souhlasenr ziizovate\e

Zřiz'ovaÍelpředem souhlasí s tím. Že organizace rnůŽe za tímto účelem přijímat
peněžité dar1' účelově tleurčené. a to do výše 40 000.- Kč v jednotlivém
případě.

b.c) děděním; bez předchozího písernnól-ro Souhlasu zřizovatele je organizace
povinna dědictví odrnítnout

b.d) jinýn způsobem na základě rozlrodnutí zřtzoyatele
organizace nabývá na základě rozhodnutí zi'izor.'atele do svého vlasírictví
veškcrá oběŽná aktiva (včetně zásob) pořízená v běŽném roce a dr.obný
dlouliodobý majetek (r'četrrě drobného dlouhodobého rrrajetku evidovar-rého
na podrozvalrových účtech organizace) pořízený v běŽném roce. a to:

- na základě ročního plár-ru nákladů a výnosťr: l.očním plánem nákladů
2 l'ýnosů sc LozunÍ sclrváler-rý plán při projednávárrí určení neinvestičního
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pt'íspěvku na čil-tnost a úprav1
při nařízení odvodů) schr.álené
na zák]adč finančního v1'pořádání

- na zák]adč tvorb1, a porrŽití forrdťr organizace dle { 30. $ 32 a 51 33 zákona
č' 25012000 Sb.. o rozpočtor'ých pravidlech územníclr rozpočtů. ve znění
pozdějších předpisů. a rla základč sclrválení přídělů londú zřizovatelem
při r'y,pořádání výsledku lT ospodařellí rokr-r rriir-ru1ého

- na zák]adě da]ších usllesení nebo rozhodnutí Zřizovatele k finančnínlu
r i Ii'nlny;',ru' ltosl'r,. iienr organiz.rcc.

Organizace nabývá na základě rclzhodllr-rtí zřizovate]e do sr,ého vlastnictví
dlouhodobý majetek" tlitt'to tletnovitého nraje1ku. pol'ízcný na záklaclč
zi'izovatc1enl scl-rválerrého plánu porrŽití ir-rr'estičního Íbrrdu ($ 31 zákorra
č. 250/2000 Sb.. o rozpočtovÝc1r pravicllecl-r ťtzel.nních rozpočtů. ve znění
pozclějších předpisů). případně ir'rr'estiční dotace investičního fonclu. r'černč
úprav piánr-i r' běŽnérrr roce scl-rl'á]ených zt'izovatelcm.

7' Ma.jetek re l laslniclr í zřizoratcle

plánLl a příspěvku (včetně sníŽení
zřizovatelenl 1' průběhu roku nebo

c) s majetkem získar'rýrr-r na základě výpůjčky čijiného bezplatného uŽír,ání
d) s rlajetkem získanýnl na základě nájenrní nebo podnájemní smlouvy.

6.2' 7}lzovatel prohlaŠujc" Že veškel'ý n-ror'itý nrajetek. se kterýln organízacc hospoclařila
ke dni 3l' 03. 2009 (tj. pŤed účirrností zákona č. 177DOO8 Sb.. kterým se mění zákon
č' 250/2000 Sb.. o rozpočtových prar.'id1cch úzenlních rozpočtů. r'e znění pozc1ějších
předpisů. a další soul'iseiící zákon1')..je ve vlastnictví ot.uatlizlce.

7.1. Zřizovatel předár.á orgar-rizaci k hospodařerlí rretrlovitý rnajetek ve svém vlastltictví.

7.2. Nenrovitý rnajetek ve Vlastnic1Ví zřizor'atele. ktcrý ZřjZovatel přeclal k hospodaření
organizaci do ťrčinnosti této ziizol'ací listin1'. zůstává nadálc majetkenr piedanýnl
k hospodaření orgarrizaci. ktelá je.i dále ocíepisuje dle starrovených pravidel
a scl'rváleIlého odpisor'éJ'ro plárrtr. Soupis tolroto n-rajetku je přílohou této Zřizovací
listiny.

7.3. Vyr-r-rezení prá','a povintrostí k majetku r'e r'lastnictr'í zi'izovatele předanému organizaci
1,' hospodaření (dále jen ..svěřený nrajetek'.):

a) svčřený nrajetek zťrstává Vlastnictvím zřizovatcle
b) organizace lrospodárrrč porrŽívá svěi'errÝ majetek k zajištěrrí l-rlavní činr.rosti a je

oprávněrra.je.j VvuŽí\'at k pr.ovozor'ání doplrikor'c{ čirrnosti
c) zněna v lozsahu svěřeného n'rajetkLr.ic prclvádčna předávacími protoko11, přílohalni

zŤizovací 1istinv
d) or'ganizacc nesmí svěřcný nenlovítý rrrajetek prodat. snlěnit" daÍovat. ZatěŽovat

zástavnínl právcnr nebo věcrrýrr-ri břenetly nebo 1-ro vloŽit do nrajetku právrricltých osob
e) or'garrizace l-t-tůŽc se svěřeným nla.jetkclrr nakládat pouze v pr"ípadech a v rozsahrt

stanoveném přcdpisy zt'izor'atele uprar'Lrjíc ír-r-ri činnost organiZacc a vztah organizace
ke zřizovate]i

t) orgarrizace nrá ke svčřenénru n-rajetku tvto povinnosti:

I
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-pečovatoZachovát]ísvěřerré]rot.najctkuajehorozvoj;sr'ěr'cnýnaietekudrŽovat
a chránit před zrričcrrím' poškozenítl]. oclcizenítn. zneuŽitím r-rebo neoprávněnj'lni

zásahy; inibrnrovat o veškerýclr škodách zřizovatcle; řešit škodní události

s ]ikviclátorerrr pojišt'ovrr.v; r''čas uplaniovat právo tra náhradu škody a plávt-'

rra v.vdání bczclůvodného obohace r-rí. nárok.r z pojiStl]ých událostí apod' 
-

- vést -sr,ěřený nrajctek r,účetniCt\,í a l'předcpsarré evidenci odděleně od nrajetku-

který ná organizace l'e svétrl r']astnictví
- ve věci pojištční svěřelról-ro najetku postupovat dle pokynťl zřizor''atele

-Zabezpečo\,atvsouladuspřislušr1vnlipředpis,vlevizeatechnicképrohlídky
svěŤené1ro l-naj etku

-doclrŽovatveškeréprávníajinépřeclpisyvoblastipoŽárníochrany.h1''gicny.
Žívotrrího pIoStředí (např. zájišťovár-rírl odpadového hospodářství a ochrany

ovzduší). ri oblasti doprar,'1 a iilniční1ro hospodářství (např. zaj iŠt'ovár'rínr údrŽb1''

kotlr.Lnikací r-ra svěŤerlých ne}no\'itoStech. chodníkťl) apod'

- trvalc s]edovat. zda il]r_rŽníci r,čas a řádně plní své závazky a zabezpečit' aby'

neclošlo k pl'omlčcní r-rebo prekluzi pIá\' Z těchto zá'-azktt v1'plývajících

- řídit se privnínri pŤeclpisy. podrnínkami danými tou1o zřizovací listinou. předpis}

zřizovatele upral,ir1ícími' čirrrrost or'ganizacc a vZtah organizace ke zřizovatcli,

roz1rodnutími orgánú zřizovateie a pokyn;' ZřiZovatele

g) organizace není oprávrrěna bez předchozílro písemlrého souh]astl zi'izovatelc bezplatrrě_' 
po_'stoupit pohledár(Lr r-rebo l,zclái se prár'a. pokud to souvisí se svěi'elrýn majetkenr

ri) na 'atůaj usnesení Rady lrrěSta Přcior'a č' )'94()114l4D009 bod 5 ze 74. schůze konane

dne 21. 10' 2009 je or-ganizace opr'ár trena L]Za\'íIat Samostatně náiemní smlouvy

ke svěřenému nerrror'itému ňajetku a nebytovýIn prostorám v délcc trvání do i2 
'lrěsíců

včemě. a to SVýnl jnrérrem; kopie náien-rníclr snrlur je organizace povinna předat

zřizovate1i do 30 dnů ode dne-je.jich uzavřetlí; nájemrré r'četrrě úhrady nákladů spojenýclt

s uŽíl,áním pŤeclmětu ná.jnrrr je výnosctt] organizacc; pronájrny svěřeného nenro.'"ité]ttl

maietkuanebytovýclrpÍostortladobudelší]2nlěsícťlneníorganizaceopt-ávněnrt
uzavírat svýnr jt-nénen bez pŤedchozího písemtrél'to soulr1asu zřizovate1e; pr'oná.jem

sr'ěřené1ro nrajetku nesrlí ohrozit výkolr h1ar'lrí čirrnosti ot'gltrizacc'

7.4. orgatlizace opravr:je a odepisuje sl'ěřcný n-raietck Za těch1o podr-r-rínek:

a) orjanizace jé poninnu .aiišťo''at ÍrclrŽbu. oprar'y a techr-rické zhodnocení svěřeného

.á.;"tku (z iolro oprav1- a teclrrrické zlroclnclcení svěřené1to rrlajctku rrad 100 000"- T<č

bcz DPH po předchozí dohodě sc zřizovatelen-r)

b; dloulrodobý nlajctek.jc organizace povitrtla ťrčetně odepiscrvat podie odpisového plárrrr

sc1-rvá]enélro zřízovate1errr; tento p]á1r nrrrsí zaiistit r-ninimálně proStou repIodukci

nrajctkri; ocipis se pror'ádí od prr'ního clne kalendářnílro nrčsíce následujícího

po kalcrrdářrrínr něsíci. ve kterérl b-vl rnajetek slčřen organizaci nebo uveden

do uŽívání
c) zc1rojc V}''tvoŤenó z odpisů jc orgat-rizace povit-tna evidovat v účetnictví v souladu

s Ítčetními přerjpisy, n" účtu pi'íslušného forrdu; finarrční pIostředk}' musí bí't

evidor,án-y na sanostatném anal),_tickém ťlčtu" pokud nejsou uložen;'_ na Sanlostatl]eÍ)

bankorním ťrčtu

d) pouŽití irrvestjčnílro lbndu .je l'áz:ít-to na scl-rválerrý plárr oprav a invcstic pro. dané- 
účet,]í obc1obí; r,yuŽití tčclrto pl'ostředků.jiným způsobell] je podmirrěrro schválenín]

ZřiZoVatele

t,

th,
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e) iestliŽe otgatrizace nra]etek nepotřer,.ri"'\:,."-i'i":::'i.]iť^?'l]::_:::':::T: ::ii:ffH^"iliiil;;;;.l;jil'á,,i,i'i'''''iLi' iui' např piocte'i^ vri'1z;1l1no!.,rnajeter
' ProstieJkl lorrdrr

vrací v účetní zůstatkor'é lrodnotě spo]Lr S llcspotřebo\ an) nl]
rajetku e zár azku r 7dr

organizacc je povinna pro\esl 
. 
tadtrott in r cntarl:tl ,-1.. :-,,^-+o"j-,aci rrraierl<'tJ organizacc .le po\'lnna provesr rdurl()Lr ]"'""'1"'-: '''-'-'.

k 31' prosirlci kaŽclého i"r'"Ja*n*' r'oku: nirrrtýádnott' itlventalizaci maietliu

u zá'urků 1" organizace povitrlra pt'ovést ci1e pokyrrťr zřizovatele'

1.5' 7'a oclrranu sl'ěi.ené1to nrajetkr_L a výkorl pr'áv a povitrllostí při hospoclaření s tínrto

r-naj etkenl oiipor'ídá ředitel'

8. Maietek ve vlastnictví organizace

8.i. Majetek. který or*anizace nab,"__la v sottlac]u s-ustanoleními části 6' bodu 6'1' písnl' b)

a 6.2. téro zřiiovací listin.v' ieieiím vlastnictvítrr'

8'2. organizace rná k nra.icrku vc svénl vlastnictví zejrlrérra náslcdující povirrrrosti:

- Splavo\iat a hospoJánrě uŽívat rrrajetek pr'o plllěrrí hlavního účeLu a přednlětu

čir-rnosti a c1oplňtrové činnosti dle této zŤizovací 1istiny; pečovat o 'jeho zaclrování

r rozr oj. tldri'o\ lt jťi J pl'o\ aJcl je|]o l'nra\ \

- vést n-ra!etek .'ue'ii'i'*''_u una\ ticke' er iáenci oclděleně od majetku svčřenélro'

a to zv]ášt' -"l"t"r.'""Lriiy t 
"rirpt"t,1i'n' 

pŤevoc'lenr od zřizovatele a zvlášt' naietek

nab1'tý dar'em n'bo áeáčnín''nebó 'jin''''m způsoben'r na základě rozlrodnutí

zřizovatele
- chránit trrajetek před poŠkozenír-t-t' ztrátou' zničenínr' odcizenítn nebo zneuŽitím'

před neoprár'tlčnýnli ásah'v; o škodácl-r přesahujících vý'ši 20 000'- KČ.inlbrmovat

bezoclk1acirrě zřizovate1e; Ťešit škoclní r:dá]osti s likvidátor'em pojišt'ovrry; rčas

uplattiol,atprávonanálrracluškocl1'aprávotrav1''cláníbezdťlvodnéhoobol.raccní.
nároky z po]isnr;''ch událostí apod'

- ve věci poji'štění maietku postrrpovat dle pokynťr Zi'izovate]c

' doclrŽovat ""st"rt'f*ni 
a iinó předpisr, v clblasti poŽární ochrany. Životr,í1ro

Pro:l icd i. ltr gicnl ap'rd'

- trvale Sledovat. .jj r.t_tu'-nir:i rČas a iádně plni svó zár'azky a zabezpečit' ab-v

nedošlo k p.o''-'li"ni nebo prekluzi pr'ár'.z těc}rto zár'azků r''yplýr'aj ících

- řídit sc právnínri;i;;;ir}':-pJ-írrtrranri.danými tottto zřizovací listinou. předpis.v

ZřiZovatele upraltriicíirri'Činrrost ot'grtrizxce a \'Ztah organizacc ke zi'izovate]i'

r'ozhoclnrrtími or'gánu zřizor atele a pok; rl1 ZiiZovatele-

8,3. organizace .jc povinr-ra zajiŠt"ovat Ílc1lžbrr' oprav-v a techlrické zlrodnocení vlastního

najetku (z ,"h. 
"p,;;}' 

;'';;ňni.te a]uanu.errí vlastního n-rajetku nad 100 000.- Kč

bez DPH po pŤedchozí do]'rodě se zřizor'atclenr) '

8.4' Dlouhoi1obý nlajetek je orgatrizace por'irrna ťrčetrrě odepisovat podlc odpisovéhcl plánu

sclrválcr.rého .ri'ouurit.,-'.,]*Ť".i" i'ia" nlr_rsí zajistit minimálně prostou reprodukci

majetkr-r. oapi, ," p.or;aai 
-oJ 

ir'nir]o clnc 
_ka]r:ndářního 

mčsícc následujícílro

In''iuienaan-ri,o nlěsíci' r'e literél-n organizace tento nra]etek l-rabyla'

8.5. Zdroje vytvořellé zodpisu jc or'ganizace poritlna evidovat v účetrrictví v souladu

s účett-ríni pi"api.l" ,lu i ctu p,irius''I"t]o 
' 
1brldrr. Firranční prostŤedky rr-rusí být

evidovány nu ,unlo,iu"'jn'' "''"r1l.i.:l"* 
ů('tu' pokud r-rejsou uloŽen'v na samostatném

,l

\,



bankovnín účtu. PouŽití irrvestičrríl-ro forrdu je vázáno na schválený plán oprav
a it-tvestic pro dané účetní období. VVLlŽití těchto prostředků jiným způsobern je
podn-ríněno schválenírn zřizovate]e.

8.6. Pokud se stane majetek. který or'ganizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od svého zřizovatele. pro rri trvale nepotřebný. nabídne ho přednostně
bezťrplatně ziizovate]l. V případě. Že zřizovatel písemnou nabídku nepřijme. n-růŽe

organizace po jeho předchozím písemnén souhlasu nrajetek převést do vlastnictví jiné
osoby Za podmínek StanoVenÝch ZřiZovatclcm'

Pokud se stane nrajetek (v jednotlir'én případě s poŤizovací cenou vyšší
neŽ 100 000._ Kč bez DPH). který organizace nabyla do svého vlastnictví jiným
způsoben neŽ bezÍrplatr-rým převodem od svého zřizovate]e" pro ni trvale
nepotřebnýll-t' r-rabídne ho přednostně zřtzovaÍelí a jím ziízeným příspěr'kovým
organizacínr k úplatr-rérnu převodrr Za ccntl v místě a čase obvyklou. V případě' Že
z}iznvatel a jírrr zřízené příspěvkové olganiZace písemnou rrabídku nepřijnrou" můŽe
organizace tento maietck úplatrrě převést clo vlastnictví .jinó osoby Za cenu v rrrístě
a čase obvyklou.

Pokud se stane majetek (v jednotiivém případě s pořizovací cenou niŽší
neŽ 100 000,- Kč bez DPH). který orgar-rizace nabyla do svého vlastnictví jiným
Způsobem než bezťrplatným převodem od svél-ro zřizovatele. pro ni trvaie
nepotřebným. l-rabídne ho zřizovateli^ jírn zřízeným příspěvkovým orgalrizacím nebo
jiné osobě k úplatnému pr'evodu Za cenu V místě a čase obvyklou.

8.7' ol'ganizace je povilna provést řádnou inventarizaci n-raj etku a závazků vŽdy
k 31' prosinci kaŽdélro kalendářního roku. Minořádnor: inventarizaci majetkir
a závazků je organizace povit-lna provést dle pokynťt zřizovatele.

8.8. Za ochranu majetku ve vlastnictr'í organizace a výkon práv a povinností
při hospodaření s tín]to majetkem odpovídá ředite1.

9. Cinnosti organizace financované za pomoci jiných zdrojů

Má_li organizace v Ílmyslu Žádat o přidělení finančních prostředků Ze Státního
rozpočtu. z rozpočtu jiného úzen-rního samosprávnélro celku než zřizoyalele,
Zc státních a jiných for-rdťr, z rozpočtu Evropské unie' z finančního nrechanismu
Evropského lrospocíářského prostoru. z firrančního mechanismu Norska nebo z jiných
obdobných zdrojů na .jakoukoli činnost organizace (včetl-rě investiční čirrnosti
organizace), postupuje r' dané věci dle pokynů zřizovatele.

Manka a škodv

10'1. Zjištěné škody organizace rrrusí být pro.jednány škodní kon-risí organizace a řešeny
řeclitelem. Redite] inforn-ruje zřizovatele o škodách převyšujících částku 20 000,- Kč.
V případě' Že osobou odpovědnou za vznik manka nebo škody je ředitel" řeší
odpor ednost ., řizor c tcl.

10.
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il.

l0.2. Manka a škody na svěřenén a vlastnínr nrajctku. Zjištěné při inventarizaci rnajetku
nebo .jiným způsobem. nrusí byt projednány škodní kornisí organizace a řešeny
ředitelem. Ředitel infbrmuje zřizovatele o škodách převyšujících částku 20 000'- Kč.
V případě. Že osobou odpovědrrou za yznlk manka nebo škody je ředitel, řeší
odpovědrlost .t iizor atcl.

Pohledávky

Při odpisování pohledár'ek stalutárního trrěsta Přerova postupuje organizace v souladu
S uSneSenínri a vnitřrrimi předpisy ZřiZo\'atele a organizace.

Na základě usnesení Rady rněsta Přerova č. 1,91516714 z 67. schťlze konané
dne 21. 03. 2002 je ředitel oprávněn prominout polrledávku organizace včetně
příslušerrství z důvodu její nepatrnosti. nedobytnosti nebo neprůkaznosti' a to do
..'oo116 r'ýše 5 000.- Kč v jednotlivénr případě.

Poskytování darů

organizace není oprávněna poSkytovat dary jinýn subjektům. s výjimkou obvyklých
peněŽitých nebo věcnýclr darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svélro fondu
kulturních a sociálních potřeb a 5 ''''ýjimkou postupu dle $ 27 odst. 6 zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve zněrrí pozdějších
předpisů'

obecná ustanovení

13. l. organizace je oprávněna uzavířat smiouvy o půjčce rrebo o Ílvěru jen po předchozím
píSemném souhlasu zřizovatele. Tento soulrlas se rrevyŽaduje v případě půjček
Zaměstnancům z fondu kultr-rrr-rích a sociálních potřeb.

13.2. organizace není opt'ávněna zajišt'ovat závazky.

13.3. orgarrizace nrůŽe pořizovat r'ěci rrákrrpetlt na splátky nebo smlouvou o nájmu
s právem koupě jen po předchozím písemrrém souhlasu zřizovaÍele'

i3.zl' or'garrízace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenrré papíry. Přijímat .je
jako protihodnotu za sr'é poirledávky vůči jiným Subjektům je oprávněna jcn
s předchozím písernnýnr souhlasem zi'izovatele. organizace neslní Vystavovat nebo
akceptovat směnky' ani být směnečnýnr ručitelen-r.

13.5' organizace nesntí zřizovat nebo zakládat právnické osoby'

13'6. organizace nesmí mít majetkovou účast v pr'ávnické osobě zřízené nebo založené
za účelem podnikárií.

12.

13.
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1,4. Doba, na kterou je organuace zřízena

organizacebylazŤizenausnesenímMěstskéhozastupitelstvavPřerověč,21.7l|5l2
z i5. zasedaÁí konaného dne 14. 12.2000 podle zákona č. 12812000 Sb., o obcích

(obecnízřízení)azákonač.25Ol2oOOSb.,orozpočtovýchpravidlechúzemních
iozpočtů, s účinností od 01. 01. 2001 na dobu neurčitou'

15' Závěrečnáustanoveni

15.1. TaÍo zÍizovací listina ruší zÍizovací listinu organizace ze dne 2l' 12' 2005 ve znění

všechjejíchdodatkůsvýjimkoupřílohyč.1-ProtokoluopředáníapÍevz'eti
,'"rnorritJho majetku ao spia"y včeině všech jeho dodatků' Soupis nemovitóho

majetku, který ďizovatel piedj organizaci k hospodaření do účirrrrostí téÍo zÍizovací

listiny, je přílohou této zřizovací 1istiny.

15 '2. Tato zÍizoýací listina nabývá účinnosti dnem 03' 11' 2009'

15.3' Talo zŤizovací listina je vyhotovena ve třech Stejnopisech' z nichž všechny.mají

platnost originál.,. Jeáno vyhotoverrí obdrži organizace' dvě vyhotovení obdrŽí

zÍizovaÍel.

V Přerově dne 3. 1 1. 2009

il



PříIoha zřizovací listiny

Soupis nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele,
ktery zřizovate.l předal organizaci Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace,

Ič: 70887ó16, k hospodaření do účinnosti této zřizovací listiny
(tj. do 02. 11. 2009)

- budova č.p. 21 1 , příslušná k části obce Přerov I - Město, způsob v1'uŽití _ objekt

k bydlení' postavená na pozemku p.č. 269 v k.ú. Přerov
pozemek p.č. 269 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov
pozemek p.č. 270 zastavéná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov
tudova bez č.p./č.e., příslušná k části obce Přerov I - Město, způsob ýyll^Íí _ garáŽ,

postavená na pozemku p.č. 270 v k.ú. Přerov

V Přerově dne 3. 11. 2009

)\
t/ I -)'L

'-..]I ,C!..'t.Xf ....J'...:.!i ť\
Mgr. Sárka Krákorová Pqjurková

náměstkyně primátora

Př.'a*l , 21 t,a . 7-ocl1 l,uz
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