
 

  

O L O M O U C K Ý   K R A J 
__________Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc__________ 
č.j. 12130/2003 
 

 
DODATEK č. 4 

ke zřizovací listině č. j. 1624/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1, č.j. 
5710/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatku č. 2, č. j. 216/2003 ze dne 28. 11. 2002 a 

dodatku č. 3, č. j. 217/2003 ze dne 28. 11. 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 :   Střední zemědělská škola, Přerov, Osmek 47 
 
Sídlo :    751 52  Přerov, Osmek 47 
 
Identifikační číslo : 63701171 
 
v tomto znění : 
 
Čl. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem: 
 
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. 
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 7 a § 16 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, § 22, § 39 a § 42 zák. č. 76/1978 
Sb., o školských zařízeních, v platném znění a prováděcími předpisy. 
 
Součástí příspěvkové organizace jsou domov mládeže, školní jídelna a školní 
hospodářství.  
 
Čl. VI. Okruhy doplňkové činnosti 
Dosavadní text 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: 

 
- přechodné ubytování 
- poskytování služeb v oblasti jezdeckého sportu 
-  hostinská činnost 
- velkoobchod 
-   maloobchod 
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 

zpracování a nebo dalšího prodeje 



 

  

 
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. 1624/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1, 
č.j. 5710/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatku č. 2, č. j. 216/2003 ze dne 28. 11. 2002 
a dodatku č. 3, č. j. 217/2003 ze dne 28. 11. 2003 se mění a doplňuje takto: 
 
část A) 2. 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. 1194                          32                                    zast. pl. a nádvoří,             Kojetín 
                                                                               bydlení 
st. 1350                         145                 82              zast. pl. a nádvoří,             Kojetín                                
                                                                               bydlení 
st. 1823                         203              1 061            zast. pl. a nádvoří,             Kojetín                                
                                                                               bydlení 
st. 2308                         288              1 354             zast. pl. a nádvoří,             Kojetín              
                                                                                bydlení  
st. 4717/3                      327                                   zast. pl. a nádvoří,              Přerov   
                                                                               jiná stavba  
st. 4717/5                        74                                   zast. pl. a nádvoří,              Přerov   
                                                                               garáž  
st. 4719                          328                368            zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               občanská vybavenost  
st. 4720/1                       984                                  zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba   
st. 4720/2                        232                                 zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               garáž  
st. 4721                            391                                zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               občanská vybavenost  
st. 4722                             256                               zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               jiná stavba   
st. 4723                              287                              zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba   
st. 6768/3                           789                             zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba   
st. 6768/5                         1 956                             zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba  
st. 6768/7                            731                             zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba  
6768/21                                10                             zast.pl.a nádvoří                  Přerov    
               jiná stavba-mostní váha  
st. 6768/15                           507                            zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba   
st. 6768/16                            216                           zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               jiná stavba   



 

  

st. 6768/17                            263                           zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               garáž  
st. 6768/19                            629                           zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba   
st. 6768/20                             610                          zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba  
st. 6840/6                            1 054                          zast. pl. a nádvoří,               Přerov   
                                                                               zem. stavba         

                                                      
Do části „Pozemky“ se doplňují následující nemovitosti: 
 

Pozemky 

 

parcelní číslo     výměra m2           druh pozemku                          katastrální území                
st. 92                         74                         zast. plocha a nádvoří, společný dvůr  Kojetín  
st. 1403                   146                         zast. plocha a nádvoří, zbořeniště        Kojetín  
st. 2004/2                417                         zastavěná plocha a nádvoří                  Kojetín  
729/1                    1 911                         zahrada                                                 Kojetín   
896/8                     332                           ostatní plochy, manipulační plocha      Kojetín  
896/10                    806                          ostatní plochy, manipulační plocha      Kojetín  
1010/14                   577                         orná půda                                              Kojetín  
2813/42                   768                          ostatní plochy, jiná plocha                   Kojetín  
4717/1                 37 597                         ostatní plochy, ostatní komunikace     Přerov  
5123                      1 047                         ostatní plochy, ostatní komunikace     Přerov    
6768/1                   5 576                         ostatní plochy, jiná plocha                   Přerov    
6768/6                         68                        orná půda                                             Přerov    
6768/14                     442                        ostatní plochy, ostatní komunikace      Přerov    
6768/18                      107                        ostatní plochy, jiná plocha                   Přerov    
6807                        4 768                        tr. trav. porost                                      Přerov    
 

Doplňuje se část „Stavby“: 

 
Stavby 

 
parcelní číslo                    č. p.                    způsob využití                 katastrální území                
st. 1651                                                        tech. vyb.                       Kojetín  
st. 1793                                                        zem. stav.                                           Kojetín  
st. 1800                                                        tech. vyb.                                            Kojetín  
st. 1802                                                        zem. stav.                                            Kojetín  
st. 2450/1,st.2450/2, st.2450/3, st. 2450/4   zem. stav.                                            Kojetín 
6768/25         jiná stavba-kafilerní box    Přerov 
6807/2                     jiná stavba-výdejna PHM    Přerov 
6768/24,6768/26        zemědělská stavba     Přerov 
                     sklad sena a slámy     
 

Doplňuje se část „Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový 
katastr (PK)“: 
 

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
 
parcelní číslo   výměra m2   katastrální území  
918/1     2 618             Kojetín  
924     6 089             Kojetín  
1020     1 809             Kojetín  
1021        512             Kojetín  
1345/7     6 721             Kojetín  



 

  

1509        683             Kojetín  
1510        719             Kojetín  
1730/2     6 099             Kojetín  
1846        468             Kojetín  
1847        572             Kojetín  
1848     1 050             Kojetín  
1957        504             Kojetín  
1958         827             Kojetín  
1959     2 539             Kojetín  
2308/1     2 687             Kojetín  
2309     1 551             Kojetín  
2344     3 073            Kojetín  
2345     3 238             Kojetín  
2357        683             Kojetín  
2358        934             Kojetín  
2416     2 050             Kojetín  
 

 
V ostatních částech zůstává zřizovací listina č.j. 1624/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve 
znění dodatku č. 1, č.j. 5710/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatku č. 2, č. j. 216/2003 
ze dne 28. 11. 2002 a dodatku č. 3, č. j. 217/2003 ze dne 28. 11. 2003 beze změny. 
 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 1. 1. 2004.  
 
 
V Olomouci dne 18. 9. 2003 

             
         hejtman Olomouckého kraje 


