D6/ZL/235/2001

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
vydává

D O D A T E K č. 6
zřizovací listiny ev. č. ZL/235/2001
příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Bruntál, příspěvková organizace
Článek 1
Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1424 ze dne 25. června 2015 se mění a doplňuje
zřizovací listina ev. č. ZL/235/2001 vydaná radou kraje dne 20. prosince 2001, ve znění jejího dodatku
č. 1 ze dne 11. dubna 2002, dodatku č. 2 ze dne 29. září 2005, dodatku č. 3 ze dne 14. října 2009,
dodatku č. 4 ze dne 5. září 2012 a dodatku č. 5 ze dne 21. března 2013, takto:
1) Mění se Čl. III a zní:
Sídlo organizace
Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
2) V Čl. IX „Vymezení majetkových práv organizace“ se:
a) vkládá nový bod 2.1., který zní:
2.1.

Organizace hospodaří s nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele. O předání nemovitého
majetku zřizovatele k hospodaření organizaci rozhodne zastupitelstvo kraje; toto předání je
účinné rozhodnutím zastupitelstva kraje. Rozhodne-li zastupitelstvo kraje o předání nemovitého
majetku organizaci k hospodaření až ke dni nabytí tohoto majetku do vlastnictví zřizovatele, je
toto předání účinné nabytím jeho vlastnictví zřizovatelem vkladem práva do katastru
nemovitostí.
b) bod 2.3. mění a nově zní:

2.3.

Organizace není oprávněna nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele zcizovat (např. prodat,
směnit, darovat), není oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo
jej jinak používat k účasti na podnikání třetích osob.
c) vkládá nový bod 2.4., který zní:

2.4.

Organizace dále není oprávněna:
- uzavírat smlouvy o výprose,
- uzavírat smlouvy, kterými se zřizuje právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, zákaz
zatížení nebo zcizení jako právo věcné, vedlejší ujednání při kupní smlouvě jako právo věcné
(předkupní právo apod.),

- udělit souhlas se zápisem nájemní či pachtovní smlouvy do katastru nemovitostí,
- provádět zápisy práv do katastru nemovitostí.
d) bod 2.5. mění a nově zní:
2.5.

Organizace je oprávněna pronajmout (propachtovat) a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý
majetek nebo najmout si (pachtovat si) nemovitý majetek na dobu určitou delší než 1 rok nebo
na dobu neurčitou jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný
souhlas zřizovatele není třeba v případě výpůjčky svěřeného nemovitého majetku jiné
příspěvkové organizaci zřízené Moravskoslezským krajem.
e) bod 2.6. mění a nově zní:

2.6.

Organizace je oprávněna provádět na nemovitém majetku opravy, stavební úpravy a realizaci
nových staveb ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) jen s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.
f) bod 3.3. mění a nově zní:

3.3.

Organizace je oprávněna pronajmout (propachtovat) a výjimečně vypůjčit svěřený movitý
majetek (včetně majetku získaného její činností) nebo najmout si (pachtovat si) movitý majetek,
jehož účetní (zůstatková) hodnota přesahuje 200.000 Kč, na dobu určitou delší než 1 rok nebo
na dobu neurčitou jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný
souhlas zřizovatele není třeba v případě výpůjčky svěřeného movitého majetku jiné příspěvkové
organizaci zřízené Moravskoslezským krajem.
g) stávající body 2.1. až 2.5. nově označují jako body 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. a 2.7.,
včetně odkazů na tyto body v textu zřizovací listiny.

3) Příloha č. 2 se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto
dodatku.
Článek 2
Dodatek č. 6 je nedílnou součástí zřizovací listiny ev. č. ZL/235/2001 vydané radou kraje dne
20. prosince 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. dubna 2002, dodatku č. 2 ze dne
29. září 2005, dodatku č. 3 ze dne 14. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 5. září 2012 a dodatku č. 5 ze
dne 21. března 2013.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 26. června 2015.
V Ostravě dne 25. června 2015

…………………………..
Mgr. Věra Palková
na základě pověření
hejtmana kraje
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
ze dne 20. prosince 2001
Vymezení doplňkové činnosti organizace
Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace:
1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně zprostředkování.
2. Ubytovací služby.
3. Hostinská činnost.
4. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
5. Provoz autoškoly.
6. Měření emisí.
7. Pronájem majetku.
8. Kopírovací práce.
9. Obchodní činnost včetně zprostředkování.
10. Zemědělství a prodej výpěstků.
11. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
12. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.
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