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Změna příloh zřizovací listiny Městského kulturního střediska
Tišnov, příspěvková organizace
Obsah materiálu
Anotace
Důvodová zpráva

Příloha č. 1

MěKS_ZL_prilohy 1 a 2

Příloha č. 2

MěKS - situační plán - Brněnská - 1

Příloha č. 3

MěKS - situační plán - Jungmannova - 1

Příloha č. 4

MěKS - situační plán - Letní kino - 1

Příloha č. 5

MěKS - situační plán - Mlýnská - 1

Příloha č. 6

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
nové znění přílohy č. 1 a č. 2 zřizovací listiny Městského kulturního střediska
Tišnov, příspěvková organizace, se sídlem Mlýnská 152, 666 01 Tišnov, IČ
49457543, dle přílohy č. … zápisu

Zpracováno dne 18.02.2021
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
vedoucí odboru,
právník města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
vedoucí odboru,
právník města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Ing. Souček Karel
místostarosta

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova jsou předkládány k doporučení ke schválení Zastupitelstvu
města Tišnova nová znění příloh zřizovací listiny MěKS, které se týkají svěřeného majetku.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (15.02.2021
08:00)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova jsou předkládány k doporučení ke schválení Zastupitelstvu
města Tišnova nová znění příloh zřizovací listiny MěKS, které se týkají svěřeného majetku.
Vzhledem ke skutečnosti, že se změnil rozsah movitého i nemovitého majetku svěřeného
MěKS, je třeba v tomto směru upravit přílohy 1 a 2 zřizovací listiny této příspěvkové
organizace. V příloze č. 1, která se týká nemovitého majetku, dochází ke změně výměr
pozemku p.č. 1476/29 (snížení o 925 m2 na 875 m2) a k dosvěření pozemků p.č. st. 1418,
p.č. st. 1959 a p.č. 1476/9, vše v k.ú. Tišnov. V příloze č. 2 dochází k dosvěření mobiliáře
kavárny.

Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace
Příloha č. 1

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

s výjimkou pozemku v k. ú. Tišnov, parc. č. 1476/29, kde dochází ke snížení výměry o 925m2
na 875m2. (viz situační plán)

2) Nemovitý majetek svěřený PO k hospodaření od 1. 1. 2021
Pozemky

parc. č.

výměra

zastavěná plocha a nádvoří

parc. č. st. 1418

79m2

zastavěná plocha a nádvoří

parc. č. st. 1959

93m2

ostatní plocha

parc. č. 1476/9

1.274m2 (další část již svěřeného pozemku)

ostatní plocha

parc. č. 2753

41m2

Pozemky svěřené organizaci jsou zaznačeny v situačních plánech.

3) Aktuální stav nemovitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném
organizací ke konci účetního období.

Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu Brno-venkov.

Městské kulturní středisko Tišnov, příspěvková organizace
Příloha č. 2
Movitý majetek
1) Movitý majetek již svěřený k 31. 12. 2020 dle evidence příspěvkové organizace.

2) Movitý majetek svěřený PO k hospodaření od 1. 1. 2021
Název dle evidence

Inventární číslo

skříň za barem - 6 zásuvek, 2 rohové poličky

D83GH0005G55

úložný prostor s pracovní deskou za barem

D83GH0005G60

police spodní 130x20cm s LED osvětlením

D83GH0005G7V

police vrchní 167x20cm s LED osvětlením

D83GH0005G8Q

police za rohem 117x20cm s LED osvětlením

D83GH0005G9L

police za rohem 117x20cm s LED osvětlením

D83GH0005GAG

police za rohem 105x20cm s LED osvětlením

D83GH0005GBB

police za rohem 125x20cm s LED osvětlením

D83GH0005GC6

police za rohem 125x20cm s LED osvětlením

D83GH0005GD1

skříň dvoudvéřová pod dřez

D83GH0005GEW

stůl kavárenský

D83GH0005GFR

stůl kavárenský

D83GH0005GGM

stůl kavárenský

D83GH0005GHH

stůl kavárenský

D83GH0005GIC

stůl kavárenský

D83GH0005GJ7

stůl kavárenský

D83GH0005GK2

stůl kavárenský

D83GH0005GLX

stůl kavárenský

D83GH0005GMS

stůl kavárenský

D83GH0005GNN

stůl kavárenský

D83GH0005GOI

stůl kavárenský

D83GH0005GPD

stůl konferenční ve tvaru kapky

D83GH0005GQ8

stůl konferenční ve tvaru kapky

D83GH0005GR3

lavice s opěrnou deskou

D83GH0005GSY

lavice s opěrnou deskou

D83GH0005GTT

3) Aktuální stav movitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném organizací
ke konci účetního období.

