
 

 

O L O M O U C K Ý   K R A J 
__________Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc______  ___ 

č. j. KUOK/9320/04/OŠMT/572 

 
Dodatek č. 5 

ke zřizovací listině č. j. 950/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1, 
č. j. 3600/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č. 2, č. j. 5752/2001 ze dne 

21. 12. 2001, dodatku č. 3, č. j. 219/2003 ze dne 28. 11. 2002  a dodatku č. 4, 
č. j. 4272/2004 ze dne 17. 3. 2004 

 

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 :  Střední zemědělská škola, Olomouc, U Hradiska 4 
 
Sídlo:    774 00  Olomouc, U Hradiska 4 
 
Identifikační číslo :  00602035 
 
v tomto znění: 
 
Nový název školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné 
učiliště a Učiliště, Olomouc, U Hradiska 4 
 
Čl. II. – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
Dosavadní text části II. se vypouští a nahrazuje se textem: 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. 

Předmět činnost organizace je vymezen v § 7, § 9, § 16, § 17a a § 32 zákona 
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol 
(školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy k němu. 

Součástí příspěvkové organizace jsou domov mládeže, školní jídelna a školní 
hospodářství. Jejich činnost je upravena § 22, § 39 a § 42 zákona č. 76/1978 Sb., 
o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy. 

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: 

- ubytovací činnost 
- ustájení sportovních koní 
- hostinská činnost 
- provozování autoškoly 
 
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. 

Příloha ke zřizovací  listině č. j. 950/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1, 
č. j. 3600/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č. 2, č. j. 5752/2001 ze dne 21. 12. 2001, 
dodatku č. 3, č. j. 219/2003 ze dne 28. 11. 2002  a dodatku č. 4, č. j. 4272/2004 ze 
dne 17. 3. 2004 se mění a doplňuje takto: 
 
Část A) Rozpis nemovitého majetku: 
Do části „Pozemky a stavby“ se doplňují následující nemovitosti: 
 

Pozemky a stavby 
 

parcelní číslo          výměra m2           č. p.           druh pozemku                      katastrální území 

 

st. 60                       11627                  64              zastav. plocha a nádvoří,   Klášterní Hradisko 

                                                                         bydlení 

st. 61                           425                                    zastav. plocha a nádvoří,   Klášterní Hradisko 

                                                                          zem. stav. 

st. 70                           776                                   zastav. plocha a nádvoří,    Klášterní Hradisko  

            obč. vyb. 

st. 71                           609                                   zastav. plocha a nádvoří,    Klášterní Hradisko   

            zem. stav. 

st. 306                       2238                                   zastav. plocha a nádvoří,   Moravská Loděnice    

            zem. stav.   

1679/10                     4644                                   zastav. plocha a nádvoří,   Holice u Olomouce 

                                                                             zem. stav. 

1697/9                          578                                  zastav. plocha a nádvoří,   Holice u Olomouce 

                                                                             jiná st. 

148/2                            927                                  zastav. plocha a nádvoří,   Křelov 

                                                                             obč. vyb.                                            

148/3                              49                                  zastav. plocha a nádvoří,   Křelov 

                                                                             tech.vyb., rozestavěná                       

 

Do části „Pozemky “ se doplňují následující nemovitosti: 

Pozemky 

parcelní číslo     výměra m2              druh pozemku                                       katastrální území      

 

48/7                        110                       ost. pl.                                               Klášterní Hradisko 

50/1                        522                       ost. pl.                                               Klášterní Hradisko 

51/1                       3810                      ost. pl.                                               Klášterní Hradisko 

st. 47/2                    168                      zast. pl. a nádvoří, zbořeniště            Černovír 

st. 48                        320                     zast. pl. a nádvoří, zbořeniště            Černovír 

94/91                        502                     ost. pl.                                                Olomouc – město 

147/3                       8002                    ost. pl.                                                Moravská Loděnice 

148/1                       2647                    ost. pl., manipulační plocha               Křelov 

 

 



 

 

Do části „Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr 
(PK)“ se doplňují následující nemovitosti: 

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ – Pozemkový katastr (PK) 

 

parcelní číslo     díl                          výměra m2                                          katastrální území                

 

145                                                   1336                                                    Moravská Loděnice 

146/2                                                1100                                                    Moravská Loděnice  

 

V ostatních částech zůstává zřizovací listina č. j. 950/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve 
znění dodatku č. 1, č. j. 3600/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č. 2, č. j. 5752/2001 
ze dne 21. 12. 2001, dodatku č. 3, č. j. 219/2003 ze dne 28. 11. 2002  a dodatku č. 4, 
č. j. 4272/2004 ze dne 17. 3. 2004 beze změny. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 01. 07. 2005. 

 

V Olomouci dne 17. 09. 2004 

 

        hejtman Olomouckého kraje 


