OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
č. j.: KUOK/23245/05/OŠMT/572
Dodatek č. 7
ke zřizovací listině č. j. 930/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1
č. j. 3583/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č. 2 č. j. 5751/2001 ze dne
21. 12. 2001, dodatku č. 3 č. j. 241/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku č. 4
č. j. 4281/2004 ze dne 17. 3. 2004, dodatku č. 5 č. j. KUOK/320/04/OŠMT/572
ze dne 24. 6. 2004, dodatku č. 6 č. j. KUOK/9325/04/OŠMT/572 ze dne 17. 9. 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 odborné učiliště strojírenské a lesnické
a Učiliště, Šternberk, Opavská 4

Sídlo:

785 01 Šternberk, Opavská 4

Identifikační číslo:

00848794

v tomto znění:
Nový název školy:

Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické,
Šternberk, Opavská 4

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) a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – střední
škola, domov mládeže, školní jídelna.
Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním
zaměstnancům.
Čl. III. – Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem
organizace
Dosavadní text čl. III. se vypouští a nahrazuje se textem:

1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou
Olomouckého kraje na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní
povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných
právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době
jeho nepřítomnosti.
3. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím
pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
Čl. V. – Vymezení majetkových práv a povinností
Dosavadní text části V. se v bodě 2. vypouští a nahrazuje se textem:
2. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a
poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými
zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků
vyplývajících, přičemž je povinna včas a řádně vymáhat pohledávky vzniklé z činnosti
příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo
na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy včetně vymáhání prostřednictvím
soudů nebo jiných orgánů a institucí. Příspěvková organizace není oprávněna bez
předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo
vzdát se práva a prominout pohledávku, pokud toto souvisí se svěřeným majetkem.
Dosavadní text části V. se v bodě 7. vypouští a nahrazuje se textem:
7. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč s výjimkou
nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč je
příspěvková organizace oprávněna pořizovat do vlastnictví kraje pouze po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Ostatní majetek v pořizovací ceně do
200 000,- Kč je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví kraje a své
správy. Při stavební činnosti se příspěvková organizace řídí směrnicemi Rady
Olomouckého kraje definujícími postup zadávání veřejných zakázek na majetku ve
správě příspěvkových organizací. O pořízení dlouhodobého hmotného
a dlouhodobého nehmotného majetku je příspěvková organizace povinna informovat
zřizovatele cestou příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to
vždy k 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku.
Dosavadní text části V. se v bodě 14. písm. a), b), c) a e) vypouští a nahrazuje se
textem:
14. a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout,
výjimečně přenechat do výpůjčky nemovitý a movitý majetek, který má ve správě,
na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou
nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou
s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna
pronajmout, výjimečně přenechat do výpůjčky nemovitý a movitý majetek, který má

ve správě, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami
stanovenými zřizovatelem.
b) Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem (výpůjčku)
majetku ve své správě, sjednaných před 1. 4. 2001 nebo po tomto datu ukončit a je
oprávněna vést soudní řízení související s ukončením nájmu (výpůjčky).
c) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt,
který má ve správě, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních
případech může příspěvková organizace byt, který má ve správě, pronajmout pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech případech pronájmu bytů,
ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných před 1. 4. 2001 nebo po
tomto datu, je příspěvková organizace oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronájem
bytu, který má ve správě, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí s tím, že
příspěvková organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení
soudu k výpovědi z nájmu bytu.
e) Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o nakládání s
nemovitým majetkem prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jedné kopie každé nájemní smlouvy,
smlouvy o výpůjčce nebo jiné smlouvy, kterou nakládá se spravovaným majetkem,
ve lhůtě do pěti dnů ode dne jejich uzavření. Toto ustanovení se nevztahuje na
nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené jednorázově na dobu kratší čtrnácti
dnů, nebo které v jednom týdnu nepřesáhnou pět hodin.
V ostatních částech zůstává zřizovací listina č. j. 930/2001 ze dne 29. 6. 2001
ve znění dodatku č. 1 č. j. 3583/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č. 2 č. j. 5751/2001
ze dne 21. 12. 2001, dodatku č. 3 č. j. 241/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku č. 4
č. j. 4281/2004 ze dne 17. 3. 2004, dodatku č. 5 č. j. KUOK/320/04/OŠMT/572
ze dne 24. 6. 2004, dodatku č. 6 č. j. KUOK/9325/04/OŠMT/572 ze dne 17. 9. 2004
beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého
kraje s účinností od 1. 7. 2005.

V Olomouci dne 24. 6. 2005
hejtman Olomouckého kraje

