
Dodatek č.1 zřizovací listiny SSOK

1- v části IV. doplnit odstavec:

Vymezení majetku příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje je 
v příloze č.1 této zřizovací listiny.

2- v části V. v bodě 3 poslední věta se vypouští a nahrazuje zněním :

Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 
3 000,- Kč, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené 
s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Na vyžádání zřizovatele doloží 
příspěvková organizace u těchto pohledávek, že jejich vymáhání je neúspěšné nebo 
nákladné.Upustit od vymáhání pohledávky nad 3 000,- Kč může příspěvková 
organizace pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.

3- v části V. celý bod 6 nahradit textem :

Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat do své správy bez předchozího 
písemného souhlasu zřizovatele a v souladu se svým schváleným rozpočtem 
dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1.500 tis. Kč s výjimkou 
staveb,pozemků a osobních vozidel a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací 
ceně do 1.500 tis. Kč.

        v části V.bod 7 vypustit

4- v části V. bodě 8 nahradit text „ v pořizovací ceně do 40 tis. Kč“ a „ v pořizovací 
ceně do 60 tis. Kč“ textem „v zůstatkové hodnotě do 40 tis. Kč“ a „v zůstatkové 
hodnotě do 60 tis. Kč“.

5- v části  V. celý bod 9 nahradit tímto textem :

V případech, kdy je dotčen majetek ve správě příspěvkové organizace, příspěvková 
organizace 

- navrhuje opravu chyb v katastrálním operátu a je za zřizovatele oprávněna 
katastrálnímu úřadu sdělit, že s provedenou opravou nebo s tím, že se 
nejedná o chybu, nesouhlasí,

- zúčastňuje se jednání svolaných při obnově katastrálního operátu, stvrzuje za 
zřizovatele v protokolu sepsaném při obnově katastrálního operátu souhlas 
s průběhem a vyznačením hranic v terénu,

- je oprávněna za zřizovatele podávat námitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu a odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o 
námitkách,

- provede označení hranic pozemků, stanoví-li k tomu katastrální úřad lhůtu,
- je oprávněna účastnit se za zřizovatele jednání, souvisejících s revizí údajů 

katastru nemovitostí a projednávat způsob odstranění nesouladu v údajích 
katastru,



O těchto změnách SSOK informuje zřizovatele prostřednictvím odboru 
majetkoprávního.

6- v části V. bod 11 doplnit odstavec o text:

Příspěvková organizace je oprávněna vydávat souhlas ve prospěch třetích osob ke 
zřízení sjezdů a nájezdů z pozemních komunikací, které má ve správě.
Příspěvková organizace se za zřizovatele účastní územních, stavebních a 
kolaudačních řízení, týkajících se majetku, který má ve správě.
Příspěvková organizace je oprávněna převzít za zřizovatele součásti a příslušenství 
pozemních komunikací, které má ve správě.

7- v části V. bodě 12 písm. a) a bodě 13 písm.a) nahradit text (konec věty) „ na 
dobu kratší jednoho roku“ textem „ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejvíce tři 
měsíce nebo na dobu určitou nejdéle na dobu jednoho roku“.

        v části V bodě 12 písm. b) a bodě 13 písm.b) doplnit na začátku věty slovo 
„určitou“, tj. začátek věty bude formulován „Na dobu určitou delší…“

         v části V. bodě 13 písm.c) nahradit v první větě slovo „svěřeného“ slovem 
„tohoto“.

8-    v části V. bod 12 odst. e) vypustit.

9-   v části V. body č. 8,9,10,11,12 a 13 přečíslovat na body č.7,8,9,10,11a 12,tj. 
posunout číslování z důvodu vypuštění bodu č.7 .

10 -  v části V. doplnit po přečíslování bod 13 v tomto znění:

Příjmy z nájemného spravovaného majetku, příjmy za zřízení věcných břemen a 
příjmy z náhrad za ztížené užívání v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních 
komunikací II. a III. třídy jsou příjmem příspěvkové organizace, která je vede 
v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy  a údržbu silnic v majetku 
Olomouckého kraje. Příjmy z pronájmu bytů, které příspěvková organizace rovněž 
spravuje, použije na opravy tohoto bytového fondu.

11-   v části VI. vypustit body 3,4,5,6 a 9.

   v části VI. doplnit bod 3 textem :

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

        v části VI. doplnit bod 4 textem :

Provádění údržby a oprav silničních staveb včetně jejich příslušenství a součástí.
        
        v části VI. doplnit bod 5 textem:

Prodej nepotřebných zásob, vytěženého materiálu a ovoce.



        v části VI. bod číslo 8 přečíslovat na bod č.6.

12 – Tento dodatek č.1 zřizovací listiny nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení 
zastupitelstvem Olomouckého kraje, UZ/11/15/2002, konaného dne 29.8.2002.



Příloha č.1 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje

Vymezení majetku příspěvkové organizace

Správa silnic Olomouckého kraje převzala do své správy hmotný a nehmotný 
majetek SÚS Olomouc, SÚS Prostějov, SÚS Přerov a SÚS Šumperk, jehož rozsah je 
určen fyzickou inventarizací těchto SÚS k 31.3.2002. Dokumentace inventur je 
uložena na Správě silnic Olomouckého kraje a je trvale archivována.
Celková účetní hodnota hmotného a nehmotného majetku činí 

6.529.579.470,67 Kč.

1.      Hmotný majetek celkem 6.799.822.821,62 Kč
1.1 Hmotný silniční majetek

a) silnice 4.176.171.363,50 Kč
b) mosty    670.868.523,15 Kč
c) pozemky 1.207.722.274,30 Kč
d) oprávky     -  9.792.839,00 Kč

1.2 Hmotný ostatní majetek
a) stroje a zařízení   463.087.942,08 Kč
b) budovy a nedokončené investice   281.972.718,59 Kč
c) oprávky - 345.517.759,88 Kč

2.      Nehmotný majetek celkem          452.994,10 Kč
         oprávky       -  452,994,10 Kč



Tabulka - Vymezení majetku příspěvkové organizace

kategorie majetku    Olomouc    Prostějov     Přerov    Šumperk     C e l k e m 

budovy     100.902.392,00     51.714.679,00    50.082.476,30     63.417.604,32     266.117.151,32
silnice a mosty  1.233.467.939,00   630.345.811,00  869.119.101,65 2.114.107.035,00  4.847.039.886,65
stroje a zařízení     125.300.149,50     94.138.750,00  123.283.672,58    120.365.370,00     463.087.942,08

drobný hm. a nehm. maj.         6.286.837,78       3.826.482,66      3.238.165,19       3.498.112,75       16.849.598,38
pozemky     458.737.358,30   207.554.439,00  213.738.118,00  327.692.359,00  1.207.722.274,30
nedok. investice         5.278.817,35      2.693.268,50      3.552.796,00       4.310.685,42       15.835.567,27
zálohy na DHM                       0,00                    0,00           20.000,00                     0,00              20.000,00

oprávky  k budovám -  16.739.233,00 -   10.101.507,00 -   11.713.347,50 -    14.572.194,32 -     53.126.281,82
oprávky k silnicím a   
mostům -    2.466.936,00 -     1.359.450,00 -     1.738.239,00 -      4.228.214,00 -       9.792.839,00
oprávky ke strojům a 
zařízením -  74.906.683,00 -    60.197.441,00 -   79.032.528,56 -    78.254.835,00 -   292.391.487,56
oprávky k drobnému 
majetku -    6.286.837,78 -      3.826.482,66 -     3.238.165,19 -      3.498.112,75 -    16.849.598,38

zásoby       8.730.374,15       9.918.454,91        6.147.360,71      11.460.749,40      36.256.939,17
finanční majetek       3.508.031,74      5.715.081,00      10.922.719,16      24.356.124,76      44.501.956,66
pohledávky a zálohy       1.132.718,55         438.636,40        1.642.083,25        1.043.369,10        4.201.520,30
přechodné účty aktivní                     0,00                    0,00               8.473,00             98.368,00           106.841,00

  C  e  l  k  e  m  6.529.579.470,67




