
O L O M O U C K Ý   K R A J 
_________  Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc__________ 
č.j. 71/2004 

    
DODATEK č. 4 

ke zřizovací listině č. j. 4589/2001 ze dne 21. 12. 2001, ve znění dodatku č. 1, č.j. 
10868/2002 ze dne 29. 8. 2002,a dodatku č. 2, č.j. 17195/2002 ze dne 28. 11. 2002 

a dodatku č. 3, č. j. 7453/2003 ze dne 20. 2. 2003   
 

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění vydává 
dodatek ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci : 
 
Název :  Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí  8    
 
Sídlo:    787 58  Šumperk, Masarykovo náměstí 8 
 
Identifikační číslo :  49589792 
 
v tomto znění: 

 
Čl. VI. – Okruhy doplňkové činnosti 
Dosavadní text části VI. se vypouští a nahrazuje se textem: 
 
1) K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců 
zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti: 
 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti 
 
2) Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je: 
 - doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace 
 - doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní. 
 
3) Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 3 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
 
V ostatních částech zůstává zřizovací listina  č. j. 4589/2001 ze dne 21. 12. 2001, ve 
znění dodatku č. 1, č.j. 10868/2002 ze dne 29. 8. 2002,a dodatku č. 2, č.j. 
17195/2002 ze dne 28. 11. 2002 a dodatku č. 3, č. j. 7453/2003 ze dne 20. 2. 2003  
beze změny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 18. 12. 2003. 
 
V Olomouci dne 18. 12. 2003 
        hejtman Olomouckého kraje 


