
O L O M O U C K Ý  K R A J  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

č. j.: KUOK 99235/2006 

 
Dodatek č. 7   

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, dodatku č. 4 
č. j. 4272/2004 ze dne 17. 3. 2004, dodatku č. 5 č. j. KUOK/9320/04/OŠMT/572  

ze dne 17. 9. 2004, dodatku č. 6 č. j. KUOK/23192/05/OŠMT/572 ze dne 
24. 6. 2005 

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 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 škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 

Sídlo: 774 00 Olomouc, U Hradiska 4 

Identifikační číslo: 00602035 

v tomto znění: 

Čl. II. – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

Dosavadní text čl. II. se vypouští a nahrazuje se textem: 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. 

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu.  
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední 
škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna – výdejna. Příspěvková 
organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. 

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, dodatku č. 4 
č. j. 4272/2004 ze dne 17. 3. 2004, dodatku č. 5 č. j. KUOK/9320/04/OŠMT/572  
ze dne 17. 9. 2004, dodatku č. 6 č. j. KUOK/23192/05/OŠMT/57 ze dne 24. 6. 2005 
beze změny. 



Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 13. 9. 2006. 

V Olomouci dne 13. 9. 2006 
hejtman Olomouckého kraje 

 


