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vydává
zřizovací listinu Inspira - střediska volného času Tišnov, se sídlem Riegrova 312,
666 01 Tišnov, IČ 69652503, dle přílohy č. … zápisu
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládána k vydání zřizovací listina Inspira - střediska
volného času Tišnov.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (30.11.2020
14:44)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
V rámci sjednocování a modernizace zřizovacích listin tišnovských příspěvkových organizací
je připraveno nové znění zřizovací listiny Inspira, když původní zřizovací listina byla
modifikována dodatky, které ji činily méně přehlednou. Po konzultaci s ředitelkou Inspira
došlo k úpravě rozsahu doplňkových činností s ohledem na legislativní změny tak, aby bylo
nové znění lépe vyhovovalo fungování Inspira jako dětského volnočasového střediska.
Zásadních změn doznala část zřizovací listiny týkající se způsobu hospodaření s majetkem
zřizovatele, která je koncipována nově. Tato oblast byla v maximální možné míře unifikována
s ostatními příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Tišnovem.
Změněno bylo také sídlo, a to z Riegrovy 312, Tišnov, na Riegrovu 332, Tišnov, což je jedna z
budov svěřených Inspiru k hospodaření.

ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace města Tišnova
vydaná v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvem města Tišnova na schůzi č. X
konané dne XXXXX2020 usnesením č. ZM/X/X/2020.

I.
Zřizovatel
Úplný název zřizovatele :
Sídlo :
Identifikační číslo :

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

II.
Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo
Název :
Sídlo :
Identifikační číslo :

Inspiro – středisko volného času Tišnov, příspěvková
organizace
Riegrova 332, 666 01 Tišnov
69652503

III.
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace
Příspěvková organizace vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání.
Jakožto středisko volného času poskytuje zájmové vzdělávání; tato její činnost se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

IV.
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové
organizace
1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou města Tišnova.
2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace samostatně
v souladu s platnými právními předpisy, zřizovací listinou, vnitřními předpisy a pokyny
zřizovatele a rozhodnutími orgánů zřizovatele. K písemnému právnímu úkonu připojí
ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka příspěvkové organizace.

3) Ředitel je povinen plnit povinnosti stanovené Pravidly řízení příspěvkových organizací
zřízených městem Tišnovem – dále jen „Pravidla“.

V.
Vymezení majetku
1) Specifika majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření:
a) zřizovatel předal k hospodaření majetek shora uvedené příspěvkové organizaci
nemovitý majetek, vyjmenovaný v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
b) zřizovatel dále předal do vlastnictví shora uvedené příspěvkové organizaci movitý
majetek, který je specifikován v příloze č. 2 zřizovací listiny.
2) K zajištění provozu a k plnění hlavního účelu a doplňkové činnosti vyplývající z této
zřizovací listiny využívá příspěvková organizace majetek předaný zřizovatelem
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) získaný organizací za dobu jejího trvání.
Rozsah tohoto majetku se
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu
s příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizací zřízenou
městem Tišnov, a to k okamžiku jeho převzetí;
c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě
zmocnění uvedeného v čl. VI. této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to
k okamžiku jeho nabytí.
3) Svěřený majetek vyjmenovaný v příloze č. 1 a příloze č. 2 této zřizovací listiny je
organizace povinna inventarizovat. Postupy při provádění inventarizace jsou obsaženy
v Pravidlech.

VI.
Vymezení majetkových práv a povinností
1) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek dle
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění. Při pořízení majetku v ceně nad 100.000,- Kč za jednotlivou věc a při
pořízení nemovitosti je nutný předchozí souhlas zřizovatele.
2) Příspěvková organizace vede účetnictví a analytickou evidenci o svěřeném majetku.
3) Příspěvková organizace je povinna starat 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 hospodárně využívat pro plnění účelu
hlavní a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a
rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy;
b) je povinna tento majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před odcizením
nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy. Je rovněž povinna vykonávat působnost

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)

o)

v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového
hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např.
zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti
vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech;
je povinna využívat všech práv vlastníka či nájemce tak, jako by je vykonával vlastník
sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí apod., a za tím účelem
samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat,
zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících;
není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem
ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob bez
předchozího souhlasu zřizovatele;
je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s třetí osobou pro
zajištění svého hlavního účelu a okruhů doplňkové činnosti na dobu delší než 12
měsíců pouze se souhlasem zřizovatele;
při nakládání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem se řídí pokyny zřizovatele a
jeho předpisy, zejména Pravidly;
je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky, smlouvou o nájmu s právem koupě a
uzavírat leasingové smlouvy jen s předchozím souhlasem zřizovatele;
příspěvková organizace není oprávněna uzavírat úvěry a půjčky bez předchozího
souhlasu zřizovatele;
je povinna dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Zadávat veřejné zakázky ve smyslu výše uvedeného
zákona je oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele, za jeho účasti,
přičemž se též přiměřeně řídí Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Tišnov;
čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace
podléhá předchozímu schválení zřizovatelem;
investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace financované za účasti
finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného
celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení
zřizovatelem;
technická zhodnocení provedená na svěřeném majetku zřizovatelem, budou
převedena (svěřena) příspěvkové organizaci předávacím protokolem, na základě
kterého příspěvková organizace provede jeho evidenci, účtování a změnu odpisového
plánu;
je povinna provádět běžnou údržbu a opravy svěřeného majetku na vlastní náklady,
pokud zřizovatel nerozhodne, že budou provedeny z rozpočtu zřizovatele;
na vlastní náklady zajišťuje pravidelné provádění revizí hromosvodů, elektroinstalace,
plynoinstalace, výtahů a komínů ve lhůtách stanovených příslušnými právními
předpisy. Zajišťuje řádné a včasné odstranění závad zjištěných revizí;
pojištění majetku příspěvkové organizace je uzavřeno spolu s pojištěním majetku
zřizovatele. Ředitel organizace odpovídá za předložení změny rozsahu pojištění
majetku zřizovateli.

VII.
Okruhy doplňkové činnosti
1) Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti
navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské
možnosti a odbornost svých zaměstnanců :
 Hostinská činnost
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 Pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele
2) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je:
a) skutečnost, že realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu
příspěvkové organizace,
b) oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

VIII.
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

IX.
Závěrečná ustanovení
1) Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem města
Tišnova a účinnosti dnem 1.1.2021, přičemž v plném rozsahu nahrazuje zřizovací listinu
ze dne 22.10.2009, ve znění dodatků. Vydáním této zřizovací listiny není přerušena právní
kontinuita trvání příspěvkové organizace a existence jejích práv a povinností.
2) Tato zřizovací listina je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení
obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení zřizovatel a jedno bude zasláno
příslušnému rejstříku.

……………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil,
starosta města Tišnova

Město Tišnov

Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině ze dne 22. 10. 2009
příspěvkové organizace města Tišnov
Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312

vydaný v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I.
Změna zřizovací listiny
Tímto dodatkem č. 1 zřizovací listiny se mění příloha č. 1 zřizovací listiny ze dne 22. 10.
2009 a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne 22. 10. 2009 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem
města Tišnova a účinnosti dnem 1. 3. 2010.
3. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží
zřizovatel.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Tišnova dne 18. 2. 2010.

V Tišnově dne

………………………………………………
Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

Příloha č. 1

Majetek svěřený k hospodaření ve stavu k 31. 12. 2009
inv.číslo
394
395
396
397
398
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

název
Síť na branku
Síť na branku
Gril na tuhá paliva
Rozvaděč – PC síť
Propagační paraván
Turistická navigace
Turistická navigace
Várnice el. 10l
Mikrovlnná trouba
Tibetská miska
Vysavač Makita
Aku šroubovák
Mikrofon Skytec
PC + 24LCD
PC + 19LCD
PC + 19LCD
PC + 19LCD
PC + 19LCD
PC + 19LCD
PC + 19LCD
PC + 19LCD
cena celkem

počet
ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

cena/ks
cena celkem
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
999,00 Kč
999,00 Kč
2 695,00 Kč
2 695,00 Kč
18 284,00 Kč 18 284,00 Kč
1901,00 Kč
1901,00 Kč
2499,00 Kč
2499,00 Kč
2603,00 Kč
2603,00 Kč
3558,00 Kč
3558,00 Kč
1666,00 Kč
1666,00 Kč
5802,00 Kč
5802,00 Kč
1990,00 Kč
1990,00 Kč
3419,00 Kč
3419,00 Kč
14994,00 Kč
14994,00 Kč
13572,00 Kč
13572,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
13570,00 Kč
159402,00 Kč

Město Tišnov

Dodatek č. 2
ke zřizovací listině ze dne 22. 10. 2009
příspěvkové organizace města Tišnova
Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312

vydaný v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I.
Změna zřizovací listiny
Tímto dodatkem č. 2 zřizovací listiny ze dne 22. 10. 2009 dochází k těmto změnám:
1. V článku II. se mění název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Tišnov,
Riegrova 312 na Dům dětí a mládeže Tišnov.
2. V článku V. se vypouští poslední věta tohoto článku, která zní: Stav svěřeného majetku
k 31. 12. běžného roku bude každoročně aktualizován formou dodatku ke zřizovací listině.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Další ustanovení zřizovací listiny ze dne 22. 10. 2009 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem
města Tišnova a účinnosti dnem 1. 3. 2011.
3. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží
zřizovatel.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Tišnova dne 3. 2. 2011.
V Tišnově dne

………………………………………………
Jan Schneider
starosta města Tišnova

Město Tišnov

Dodatek č. 3
ke zřizovací listině ze dne 22. 10. 2009
příspěvkové organizace města Tišnova
Dům dětí a mládeže Tišnov

vydaný v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. I.
Změna zřizovací listiny
Tímto dodatkem č. 3 zřizovací listiny ze dne 22. 10. 2009 dochází k těmto změnám:
1. V článku II. se mění název příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tišnov na
Inspiro – středisko volného času Tišnov.
2. V článku III. ve větě druhé se nahrazují slova dům dětí a mládeže slovy středisko
volného času a § 118 se nahrazuje § 111.
Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Další ustanovení zřizovací listiny ze dne 22. 10. 2009 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem
města Tišnova a účinnosti dnem 1. 3. 2015.
3. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží
zřizovatel.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Tišnova dne 16. 2. 2015.
V Tišnově dne

………………………………………………
Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

