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ZRIZOVACI LISTINA
příspěvkové organizace města Tišnova

r,ydaná v souladu s ustanovením § 2'7 zákona č. 25012000 Sb,, o rozpočtoqfch pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona
é. 12812000 Sb,, o obcích, v platném znéni, Zasilpitelstvem města Tišnova na schůzi č, 5
konanó dne 14. L2. 2020 usnesením č. ZMl28/5l2020.

Úplný néuev zňzovatele :

Sídlo :
Identifikační číslo :

I.
Zíizovate|

Město Tišnov
Tišnov, nám, Míru 111,666 19
00282707

Centrum sociálních služeb Tišnovo příspěvková organizace
Králova 17 42, 666 01 Tišnov
28334949

II.

III.
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace

Příspěvková orgwizace lykonává sociální činnosti pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Tím se rozumí:
a) Poslqtování sociálních služeb v sou]adu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, ve zrrění pozdějších předpisů.
b) Zaiišťování kultumě spoleěenské a zájmové činnosti seniorů a osob se zdravotním

postižením.
c) Správa budov s blty zvláštního určení včetně údržby a úklidu.
d) Poskrtovrání stravování a distribuce stravy seniorum a osobiám se zdravotním postižením.
e) Hospodaření s b}ty zvláštního určení věetně j ej ich pronájmu.
í) Zajišťovéní silniční motorové dopraly pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro

odvoz k lékaři, do nemocnice, na uřady apod.

Iv.
Statutární orgán a způsob jeho vystupováníjménem příspěvkové

Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo

Ntázev :

Sídlo:
Identifikační číslo :

organizace



l)
2)

3)

4)

Statutámím orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou města Tišnova.
Reditel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace samostatně
v souladu s platnými právními předpisy, zíizovací listinou, vnitř ími předpisy a pokyny
zíizovate|e a roáodnutími orgáni zřizovatele. K písemnému právnímu úkonu připojí
ředitel sluj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.
Ředitel je povinen plnit povinnosti stanovené Pravidly řizení přispěvkových organizací
zřízených městem Tišnovem dále jen ,,Pravidla",
Ředitel vydává Pravidla pro poskytováni nájmu v bytech zvláštního určení v majetku
města Tišnova. Tato pravidla nabývají účinnosti jejich schválením zřizovatelem.

Vymezení majetku

Specifika majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření:
a) zšizovatel předal k hospodaření majetek shora uvedené příspěvkové organizaci

nemovitý majetek, vyjmenovaný v příloze ě. 1 l'sto zřizovaci listiny.
b) zřizovatel dále předal do vlastnictví shora uvedené příspěvkové organizaci movitý
majetek, kterýje specifikován v příloze č. 2 zřizovací listiny.

K zajištění píovozu a k plněni hlavního účelu a doplňkové činnosti vypllilajíci z této
zhzovaci listiny využívá příspěvková organizace majetek předaný zíizovaíelem
k hospodaření (dále jen ,,svěřený majetek") získaný organizaci za dobu jejího trváLní.

Rozsah tohoto majetku se
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to

k okamžiku jeho spotřeby nebo vyíazeni;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu

s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizaci zřizenoll
městem Tišnov, a to k okamžiku jeho převzetí;

c) nyšuje o majetek, který byl touto pŤíspěvkovou organizací nabyt na základě
zmocnění uvedeného v Cl. VI. íéto zřizovaci listiny do vlastnictví zíizovatele, a to
k okamžiku jeho nabyti.

3) Svěřený majetek vyjmenovaný v příloze č. 1 a příloze č, 2 této zíizovaci listiny je
organizace povinna inventarizovat. Postupy při prováděni inventarizace jsou obsaženy
v pravidlech.

1)

vI.
Vymezení majetkových práv a povinností

Příspěvková organizace je oprávněna nablýwat do vlastnictví zíizovatele majetek dle
ustanovení zákona č.25012000 Sb., o rozpoětor"ých pravidlech územních rozpočtů,
v platném mění. Při pořízení majetku v ceně nad 100.000,- Kě za jednotlivou věc a při
pořízení nemovitosti je nutný předchozí souhlas zřizovatele.

Příspěvková organizace vede účetnicwí a analytickou evidenci o svěřeném majetku,

v.

1)

2)

2)



3) Příspěvková organizace je povinna stalat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře,
což mimo jiné znamená, že má při hospodaření s tímto majetkem následující práva a
povinnosti:
a) je povinna a oprávněna tento majetek držet a hospodámě vlr.ržívat pro plnění účelu

hlavni a doplňkové činnosti dle této zřizovaci listiny, pečovat o jeho zachoviiní a
rozvoj, udržovatjej a provádětjeho opravy;

b) je povinna tento majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před odcizením
nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy. Je rovněž povinna lykonávat působnost
v oblasti požámí ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového
hospodrifutví a ochrany ovzduší), v oblasti dopralry a silničního hospodářstvi (např.
zajišt'ováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti
vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech;

c) je povinna lyužívat všech práv vlastníka či nájemce tak, jako by je vykonával vlastník
sám, zejména včas uplatňovat právo na náhadu škody a právo na lydání
bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných události apod., a za tím účelem
samostatně jednat v soudních sporech jako účastník íizeni. Je povinna trvale sledovat,
zda dlužníci včas a řádně plní své z^vazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku práv z íěchío záva7kf! r,yplývajících;

d) není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatéžoyaí zástavním pfávem
ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob bez
předchozího souhlasu zřizovatele;

e) je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smloulu o l"ýpůjčce s třetí osobou pro
zajištění svého hlar.ního úěelu a okruhů doplňkové činnosti na dobu delší než 12
měsíců pouze se souhlasem zřizovatele;

I p lzavirání nájemních smluv k bYům zvláštního určeni se řídi Pravidly pro
posk},tov{iní nájmu v bytech zvláštního určení v majetku města Tišnova;

g) při nakládaní s přeb},tečným a neupořebitelným majetkem se řídí pokyny z zovaíele a
jeho předpisy, zelména Pravidly;

h) je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky, smlouvou o nájmu s právem koupě a
uzayirat leasingové smlour,ry jen s předchozím souhlasem zřizovatele;

i) příspěvková organizace není oprávněna \zavííat úvěry a půjčky bez předchozího
souhlasu zřizovatele;

j) je povinna dodržovat povirurosti vyplývající ze zákona ě. 13412016 Sb., o veřejných
zakéukách, v platrrém zněni. Zadávat veřejné zakázky ve smyslu výše uvedeného
zákona je oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovaíele, za jeho účasti,
pňčemž se též pňměřeně řídí Pravidly pro zadávéni veřejných zakézek malého
rozsahu městem Tišnov;

k) čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace
podléhá předchozímu schválení zíizovatelem;

l) investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace ťrnancované za účasti
finančních prostředků ze státního rozpoětu, z rozpočtu územního samosprávného
celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení
zizovatelem;

m) technická zhodnoceni provedená na svěřeném majetku zřizovatelem, budou
převedena (svěřena) pňspěvkové organizaci předávacím protokolem, na zíkladě
kterého příspěvková organizace provede jeho evidenci, účtování a změnu odpisového
plánu;

n) je povinna provádět běžnou údržbu a opíavy svěřeného majetku na vlastni náklady,
pokud zřizovatel nerozhodne, že budou provedeny z rozpoétl zřizovatele;



na vlastní náklady zajišt'uje pravidelné provádění revizí hromosvodů, elektroinstalace,
plynoinstalace, ýýtahů a komínů ve lhůtách stanovených příslušnými právnimi
předpisy. Zajišťuje řádné a včasné odstraněni závad zjištěných revizí;
pojištění majetku pňspěvkové organizace je uzavřeno spolu s pojištěním majetku
zřizovatele. Ředitel organizace odpovídá za předložení změny rozsahu pojištění
majetku zřizovateli.

vu.
Okruhy doplňkové činnosti

1) Zíizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okuhy doplňkové činnosti
navazující najejí hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využivat všechny své hospodriřské
možnosti a odbomost sqich zaměstnanců :

r Hostinská ěinnost
o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ť 3 živnostenského zrá,kona
. pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele
. Pedilcura

2) Podmínkou realizace T,"ýše uvedené doplňkové činnosti je:
a) skutečnost, že rca||zace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu

příspěvkové or ganizace,
b) oddělené sledovriní doplňkové ěinnosti a finanční hospodařeni dle zákona č.25012000

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

o)

p)

VIII.
Vymezení dobyo na kterou je příspěvková organizace zíízena

Příspěvková orgarizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Ix.
závěrečná ustanovení

l) Tato zřizovací listina nab;hlá platnosti dnem jejího schvrlleni Zastupitelstvem města
Tišnova a účinnosti dnem 1.1.2021, přičenrž vplném rozsahu nakazuje zřizovací listinu
ze dne l9.3.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne '1.12.2015. VydáLrrím této zřizovací listiny
není přerušena právní kontinuita trvání příspěvkové organizace a existence jejích práv a
povinností.

2) Taío zhzovací listinaje vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu. Dvě ryhotovení
obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotov ení zřizoyate| a jedno bude zasláno
příslušnému rej stříku.

aŇ
Bc. Jiří Dospíšil.

starosta města Tišnova
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Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

Nemovitý maietek

1) Nemovitý maietek již svěřený k 31. 12. 2020 dle evidence příspěvkové organizace.

2) NemovíÝ majetek svěřený Po k hospodaření od L,1,,2o2L

lnventární číslo

D83GH0003B8F

TZ - rekonstrukce ohřevu teplé vody CSS Tišnov D83GH0003NCJ

Pozemky svěřené organizacijsou zaznačeny v situačních plánech.

3) Aktuální staV nemovitého maietku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném

organizací ke konci účetního období.

Nemovito5ti jsou zapsány u Katastrálního úřadu Brno-venkov.

Příloha č. 1

Název dle evidence

IZ - zateplení css



Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace

Příloha č.2

Movitý majetek

1) Movid majetek již svěřený k 31. 12. 2020 dle evidence příspěvkové organizace.

2) Aktuální stav movitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném organizací

ke konci účetního období.
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Příloha: K Cimperku - svěřené nemovitosti
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