
N4čsto Ilořol,ice i,rártlci sttnrostatné pťrsclbnosti rra záltladě § 84 záltorra č. 128l200O Sb.. cl

obcíclr. ve znění pozdč.jších předpisťr a § 27 a násl. zákonir č.250/2000 Sb.. o rozpočtor,ých
pravicllccl. ťtzenních rozpclčtů. r,,e znění pozclč.iších přeclpisů. v,vclitvit

zřizovací listinu

Nlizel zt*izovate1e.

Adresa.
Zastoupené starosto Ll :

lC,
Okrcs:

Názcr, organizace:
Sícllo orgarrizace.
právrlí íbrrna.
lC:

čl. t
Úptn1.,, název zřizovatele

Mčsto |lořovice
Palackeho rránl. 2. 268 0l Ilořovice
Dr. lrrg. .]iří Peřirra
00233242
lJeroutl

ťl.z
Název, sícllo, IČO organizace

Středisko volr'élTo časLt -, DOMEČEK HOlioVICE
Větrná 869" 268 01 lloi,ovice
pt'í spěl,kor,á organizace
7508507 1

čt. s
vt,nlezení hlavního účclu zří,zení a tomu odprrvídajícího přcdmčtu činnosti

].1. Llčelern zŤizeni příspěr.,lior,é organizacc.lc zabezpečení z/rležitostí. které.jsou clle ,\ 35
zltkona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecrlí l,ií,tení) l,zájr"llur nlčsta. jelrcl občarrťr a třctích
osob rl oblaste ch" icž sc týktlií šliolstl,í \"e rllčstč. Přcclnlět čirrnosti příspěr,ltor,,c]

organizace _ie v\,t,nezer' vl,1-rláškour č. 74i200.5 Slr.. o ziljrtlovét,t-t vzc]ělár,irrrí. pror,áděcirrii
předpis"v a statlltem.

J.2. Při naplrioviuri úkolťr zitjnrovélro l,zclělár,árrí příspěl,ltor,á organizace reirlizujc zejmétlir:
- pravidelr-ror,l zá.jmo1,ott činnost (zárjn,iové ťttl,arv. soubory irpod.)
- příležitOst1-1otl čit-ttlclst (altcc. soLrtčžc, přchlidkr. r,,r,,stor.tpení. ltrtrz1,. sernitlái,e apocI.1

- reltrcačtli a tiiborcll,clti čit-u-tclst (i,ilierlcJol,ť,ali,tivitv. 1ctni a zinrtrí táborove pob_vt1,.

školy i,přírodě apod.)
- aktivit,v v rátl-rci prevetlce sociálně patologických.ier,ů
- 5l)tllltílIlItí al<tir itr
- ir-rdivicltrální alitivitl, r, ránci priice s talent_v.

cl. +

vl,mczeni cloplriltol,ó činntlsti

;{^1.0rganizace .jc oprlivtlčtra provc)zovat lbrt-t-tou clopllilior,c1 činrlosti pronirjrnv prostolil a

nenrovitélro nrajetlttl jirrýrl orgatrizacin, pracu.jícírr. s dětnri a nllircicží. r,lárnci 
^1ejiclr

úrčelného a 1T ospodárrrélro v_vtržití.



4.2.0rganizacc jc též oprávrrěIra na základě zakázek cxtcrníclr sub.jektů
- posltytovat slr-ržb,v propagace a reklarny v rozsahu max. do 500.000.- I(č ročr-rílro

příjrrru
- za"jišt'ovett ttbytovací a stravovací služby a to r,,rozsal-iu Illax.3000 lťižkodnii za rok
- zapťrjčol,at rllateriál a. r,r,bavctlí. poskvtol,at slr,ržb1, i, oblasti irlíbrtlrací a poracletrstr,í a

rnetodické slr-ržbr,.

4.3.Organizace.jc oprávnčna poskytol,at služby mimo rcžinr vvhl:iškv č.7412003 Slr., o
zá.jmovém vzclčlávání, pro žáky l. stupně zrílrladní šlroly v dobč, kcl1, rtldičc .jsou
v zamčstnání.

čt. s
Statutrirní org:in

5.1 . Statutárnír-lr or_{;inetll příspěrlkor,é organizacc Je řeclitclka. ktcrá .je .jnrctror,ána a

odvolávána zřizovatelenl. V době nepř,ítonlnosti vykorrár,á lillrkci řec,litelk.v .její zástrrpce
oprá,"něrrý k jcdrrání za příspěvkovoLl ol,gallizaci rla záklaciě plné rrroci vystavcnó jelro
ředitelkou,

5.2.iieditelka organizacc plrlí ťrkoly,r,ccjtlltcílro tlrganizacc. řícií se obccnč závazny,rlli
předpis.v, tletřízetlítni a pokl,rr1,,zi,izor,,atclc a.jc opretr"nčl]a ()1,8xIlizae i zlstLt1_1ovzlt ve r,šeci-t

záležitostech. které se jí týltají, pokr-rd zt'izol,ací listirla tlestanor,,ílinak.
Zák|aclní pr;u,omoci ředitelk1,, jsou l,ytlezenv \,čiisti patrrácté zák. č. 561/2001 Sb..
školský zákotr. ve znční pozdějšíclr předpisťr.
V působnosti ředite lky, organizace jsou dálc ze jnrétra tvto ťrltonv:

o realizilcc pracovllěprál,rlícIr rlztalrťt
c uzal,írání stltlltv lla doclár,kr-r e tle rgic. praci. péče o tcchnick é z,ai^íz,eni.

pcl.j istných stll lr_rv a.i..

r ťikorl}, r,ccloucí k 1Tospodár,r6,l",g rlyllžíl,át-tí svčt'etrélro nrirje tkr_r r,,četně ma.jctkr_r

získaného vlastní čirrrrostí organizace
. zajišt'ování BOZP. protipožártlí ochrany^ krizového í,ízeni.

5.3. Ředitelka orgarrizace .jedrrá .jnlénerl organizace tínl zpťrsobet-t], že k vl,tištěrrému nebo
tlapsatténrlt nitzvt-t orgatlizacc pr'ipo.jí svťr.j podpis s tlztlačením ..řeclitelka". Shodrlě
posttrpttjc v době rrepř,ítornnosti zástltpce r'cclitclc. kterÝ připtljí označení ..por,ěřenr,
zástttpce ředitelky".

5..t.Ředitelka orgarlizace ie povinIla v tct,nrínu stanorrenént zřizovatclenr přeclkládat
zt'izovateli organizace roční plán oprav. plán irlvestičrrí činnosti a rozpočet.

5.5. Iieditelka orgarlizirce .je por,,it-tna unložt-tit osobárn pověřerrÝrn zř,izo,v,atelem r,,stup cio

ob.jekttr spretvovant,clr plříspěr,ktlt,tltt orgallizaci a za.jistit 1lřístup k vcškcl,ý,trr dokIadťrrrr
vztahqícínr sc k čilrnostem organizacc r,\,tlezetlýtll r,člárrku 3 a 4 této zřizov:tcí listin1,.

čt. o
Vynrezení ma.jetku ve vlastnictví zřizovatele

6.1 . Příspěvkor,á orgalizace lrospodaří se svěřerlýtrr nra.ietkem svého zl'izovatele , Zíizovate|
př"eclává příspěr,kové orgarrizaci k hospodai,errí r-rlovitý nrajetek. který ie jelro



viasttrictvitrr. Seznan nlclvitélro n-rqetltu _je uveclerr 1, př,íloze č,1. která je nedílnor-t
sottčltsti ziizoi ucí listirrl .

Orgarrizace lrospoclaří se sr,ěřerlýnr rrla.jetkettl v rozsalru stttltcll,enénr touto zitzovací
listitror-r.

č1.1
Vymezení prár, organizirce

Přispčvlior,á orgarrizace nab1,,r.,ťt ma.ietclt pro sr,ého zř,izclvatele. Pořízeni .iedrrotlivélrtl
najetku. případně souboru věcí. je v pravomoci řeclitele orgatlizae e.

Do svélro vlastnictví může organizace nabýt pollze rna,jetek potřebný k výkonu čirrrrosti"
prc kterou b,vla,zřízena. a to
a) bezúplatriýnr pi,evoclern od sl,ého zř,izovatele.
b) clarem s předci,iozirr' piser-nnýn-i soulrlasem zřizovatele.
c) děclěnin: bez předclrozího píserrrnél-io soltlilasu zi,izovateie je příspěvková organizace

po r,, i tll-l;t cl ěc1 i ctr, í o ci tn í tn o ut. tre bcl

ct) .jinýn zpťtsclbenl rla zálilaclě rozl-rodnuti zř,izovatelc (např, na základč kr-rptri smlor-rr,1,).

Předcl'ozí sor-iirlas zřizovatel poslt_vtLr.je vždl,pouzc pro jeclerl právní úkon a ^ie.ieircl
součástí. s vi,jirrrkou perrěžitého daru ťtčelově neurčenélro. k jelrož přijetí rr.ťiže zřizovatel
posk}tllout přcdclrclzí sor-rhlas společný pro více právníclr ťrkonů. Bez přeclchozíhcl
souhiasu je příslušný prirvrrí ťrkori rTeplatrrý (r,iz § 39b zákonač.250/2000 Sb,)

l)cl kcrnce listopadu běžného rokr,r přeclkládá příspěvkor,á organizace zřizovateli plárr

itli,,cstic pro rraslcdr-r.jící roli. ktcré pi,ispčl,kor,,á organizace není sclropna f lnancovat
z i,,1asttrich zclrclr.t, Zřizol,atel ,z,aiaclí uvedené pclžacltrvk1, organizace clcl sl,él"io rtlzpočtt"i
(dle jeho trnančních nožrrostí) a přeclloží zastr"rpitelstvt-t t,tlěsta lte schr,áleni.

7.2. Pokud se stane nla.ietek. který organizace rrabyla c1o svého vlastnictr,í bezťrplatnýn-l
převodcnr ocl sr,ého zřizovettele. pro rri trt,ale r-repotřebrrý, nabídne ho přednostně
bezťrplatně zi,izovateli. Zit,1,ovate] rozlrcldlrc o jclro dalšim vy,r"ržiti. případně likvidaci.
Nepři.jmc-li zt'izclvate l písenrnou rrabidkr-r. nrrlže organizace p0 jeho pi,edcl'ozím
písennét-t,l sor.tlrlasu r-rla;eteli přel,és1 c1o vlastrrictr,í .jirré clsob1,,za poclnrínelt stanor,,enÝcil
zi,izclvatclem"

7.3. Příspěvkclr,á organizace je oprávnčna pclřizovat ltla.ietek také rrákurpem na splátk1,,rTebo
smlouvott o r-rá.jrrru s prár,enr koupě.jerr po předchozirr-r písetnnónr souhlasu zřizovatele.

7.4. Sr,ěřerrý rrla.jetelt l,četrrě majetktr ziskanélrcr r,lastní čirrností přispěl,kor,á organizace
l_viLžir,á pro hiirr.,ní ťrčcl, lte kterétrrtt by,la zřízena a prL] doplrikovcltt činnost. b,lla-li
organizaci zt'izovatelel-tr povolena. Organizace je povirrna spravovat svěřený rrra.jetek" t1.

úrčelrrě ;r lTospoclárně.jej 1,__vužívat, pečovat o jeho ochranlt. rozvoj a zvelebení. vytvářet
podmínky pro případnotl investičrrí a další rravazující činnost. Svěřený nrajeteir je pro
organizaci nec]otknr,ttelr'ý. tzn. nesmí 1ej zciztt. vložit a nesnrí ,jírr-r rLrčit bcz soulriasu
zřizclvirtele. Orgailizacr, ji, lrtlr itrna pror,áclět opravv a ťrdržbr,r svěřenélro rnajetlu
s i,r,.iirnltor"r opra\,, investičrlího clraraktet,u. ()rgarlizace.ie povitltta rr,lrracotiitt a předložit
zřizor,,ateli lte sclrváletrí ročrrí plán oprav majetku,

7.5. Příspěr.,kcll,ii orgatlizace .je povinrtlt rna.jetek chránit přeci ztrátor-r. poškozetlím. zničenítrr.
zar,,lcčenínl. Pr'íspěr,kor,á organizacc .1t, lTtli itrna pojistit movitý majetek. nen-rovitý
rrririetek po jistí zřizovatel,



7.6. Rozlrodne-lr zřizovlttel o zrltšení organizace. pi,ecllází rrply,nr-rtín-r dne uvecleného v.ieho
rozhodIlutí o zrušeníjejí nra.jetek. prár,a azávazk,v tra zřizovatele.

čt. s
I,'inančn í hospoclařcn í

8.1. Příspěvkovii orgatizace hospodaří s per-rěžtrírni prostřeclkl získar-rými rllastní činrrostí.
s PeněŽnínri prostředky přrlatýnri z rozpočttt zi,izovatele. s peněžnín.i prostředk1, s1,ých
fbnclŮ. s peněžitýrni dary ocl fl,zickýclr a právnickýclr osob a , p.o.tř.,lk,v přiiatýnri
z jiných rozpočtů.
Pokud organizzrce vytváří ve svó dophikové činnosti zisk. rr-růže"jc.j použít.jen ve prospčch
své lrlavrlí čirrnosti. Zíizovate| rnťrže orgatrizaci povolit jiné vylržití tolroto zclro.je.

8,2. PřísPěvková organizace hospodaří podle rozpočtu. který zahrnu.je výnosy. rráklady,
tvorbu hospodář"ského l'ýsledku a jeho rozdělení a r,ýkaz o perrěžníclr tocích. Strukturr_l
rozpoČtu stanoví zÍizovate|. Rozpočet rovněž vy.jadřuje vztahy k rozpočtu zi-izovatelc.
ti. Příspěvek na činnost organizace, dotaci a investice. Rozpočet schvalu.je zřizovaíel,

8.3. V PříPadě, že organizace v rámci plněrrí lrlal,nílro ťrčclr-r. pro který, bylazíízct:ia. posk.vtLrje
službY Jinýrn subjektirm nežli svénru zřizovateli. je povirrna tyto poskytovat za ceny
stanovené podle zviáštního přcdpisu.d. v souladu se zákonem č.52611990 Sb.. o cetlách.
v platném znětrí.

8.1. Zřizovatel uloží příspěvkové organizaci odvod do svél.o t,ozpočtu..jestliže
- .její plánované l,Ýnos5, překračuji 1ejí plánované náklacly, a to .jako zál,azrrý r_rkazatel

rozpočtu
-.její irrvestiční zdro.je jsor-r větší. než.je jejiclr potřeba Lržití podle rozhodnr_rtí zřizovatele.

nebo
- PoruŠila rozpoČtovou kázeti (případy porušení rozpočtové kázr"rě jsou l,1,mezeny v § 28

odst, 7 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění).
Za porušení rozpočtové kázně ttloží zřlz,ovatel příspčvkové orgatrizaci odl,od do svól-ro
rozpoČtu ve výŠi neoprávněně použitých prosti,edkťr. ZYizovatel mťrže snížit nebo
Prornit]out odvod za porušení rozpočtor,é kázně r-ra základě píscnrné žádosti př.íspčr,kor,ó
organizace.

8.5. Příspěvková organizace.ie pc,lvirura dodržovat vešlterá ustatrovcní zákona č.563/1991 Sb..
o ťtČetnictv1. 1' platném znění a zákotla č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravicllech
ťrzemních rozpočtů. v platnérr-r znění.

Cl. q

závěrečná ustanovení

9.1, Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace^ pokud nejsou stanoveny
v této zŤizoyací listině, se řídí pr'íslr-ršnými právnírni předpisy.

9.2. Organizace se ,zřizu.je na clobu neurčitott.



9.j.lorrto zřtzovací listirrou se mění z}izovací 1istirTa ze cltre 22.6.2009. Tento text zřizovací
listin1,, nabÝr,á úlčirrrrosti dnern i . 1 0, 2017,

V IIořovicícir clne 26.9.2()17

Dr lrrg.
StaroSta

p Ho.{;
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