
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

9.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2009 

Bod pořadu jednání:       

Zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním 
městem Liberec 

 

 

Zpracoval: Ing. Jitka Strasserová, vedoucí oddělení kultury a sportu,                                                                                                                      

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sportu, oddělení kultury a sportu 

telefon: 48 524 3381 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jitka Strasserová 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous 

Projednáno: v RM  20. 10. 2009 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. Ondřej Červinka, náměstek primátora 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      
 
zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací Botanická zahrada Liberec,  Zoologická 
zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec a Naivní divadlo Liberec včetně majetkových 
příloh dle důvodové zprávy 
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a   u k l á d á  
 
Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora, 
 
zajistit podpis zřizovacích listin příspěvkových organizací Botanická zahrada Liberec, Zoolo-
gická zahrada Liberec, Divadlo F. X. Šaldy Liberec a Naivní divadlo Liberec primátorem 
města, Ing. Jiřím Kittnerem a jejich předání ředitelům kulturních příspěvkových organizací. 
 
 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Nové zřizovací listiny kulturních příspěvkových organizací byly zpracovány na základě nove-
ly zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
provedené zákonem č. 477/2008 Sb., s účinností od 1. dubna 2009.  
 
Úprava zřizovacích listin spočívá především v oblasti: 

• vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 
• nabývání majetku  
• vymezení majetkových práv 
• finančního hospodaření organizace 
• poskytování a přijímání darů. 

 
 
Podle přechodných ustanovení novely má zřizovatel povinnost přizpůsobit zřizovací listiny 
této novele do sedmi měsíců ode dne nabytí účinnosti shora uvedené, tj. nejpozději do           
1. listopadu 2009.  
 
 
Odbor školství, kultury a sportu ve spolupráci s odborem ekonomiky zpracoval zřizovací lis-
tiny, které obsahují shora uvedené změny a předkládá je Radě města Liberec k odsouhlasení a 
Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. 
 
 
 
   

 
Přílohy 
 
1/ Zřizovací listina Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 
2/ Zřizovací listina Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 
3/ Zřizovací listina Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace 
4/ Zřizovací listina Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace 
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1  

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N A 
Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/09 ze dne 29. října 2009 podle    
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

s c h v a l u j e 

zřizovací listinu Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace. 
 
 
 

 
 

 

I.   

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel : Statutární město Liberec 

Sídlo : Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj : Liberecký 

Identifikační číslo : 00262978 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název : Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo : Liberec 1, Purkyňova 630/1, PSČ : 460 01 

Identifikační číslo : 00079677   

Právní forma : příspěvková organizace 
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III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Vymezení hlavního účelu činnosti : 
 
Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (dále jen "příspěvková organizace")            
vykonává populárně vědeckou činnost v oblasti kultury, v tomto smyslu slouží široké 
veřejnosti. Je centrem odborného dění v oblasti profesního zaměření na botaniku a zahradní 
umění. Má za úkol zachovat pozici přední instituce svého druhu v České republice              
a přinášet inspirativní tvůrčí příklady. Na vědeckém základě se příspěvková organizace 
podílí též na řešení problematiky záchrany ohrožených druhů české a světové flóry.           
Z pověření Ministerstva životního prostředí České republiky je tzv. záchranným centrem 
pro rostliny CITES.  
 

2. Odpovídající předmět činnosti: 
 
a) Příspěvková organizace vytváří ve svém areálu kultivované prostředí přírodního 

charakteru, obsahující vědeckým jmenoslovím popsané a odbornými informacemi 
vybavené botanické sbírky a expozice. Příspěvková organizace spravuje  a rozvíjí 
kolekce druhů z české i světové flóry a rovněž shromažduje zajímavé kultivary, jež 
slouží k vystavování nebo k odborné spolupráci s jinými botanickými zahradami           
a vědeckými institucemi. Součástí  sbírkového fondu jsou druhy registrované jako 
ohrožené (tzv. červené seznamy), případně chráněné mezinárodními konvencemi, jež 
jsou uchovávány a ošetřovány jako součást obecného kulturního dědictví lidstva.        
Ve sbírkách jsou též opatrovány živé botanické unikáty stejného významu. Příspěvková 
organizace se zabývá udržováním tradice akvaristiky. 

 
b) Příspěvková organizace vydává informační materiály související s činností botanické 

zahrady. 
 

 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada 
města. 

2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován 
v době své nepřítomnosti. 

3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat        
ve všech věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu 
příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.  

4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací 
listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele.  

5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, 
pravdivost a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace. 
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7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové 
organizace, organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele. 

8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu       
a v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. 

 

V. 

VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE                                                      
PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODA ŘENÍ 

       Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává  
k hospodaření  níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

1. dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

2.  dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 

3.  drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  
 
Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.   

 

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU  

       1.  Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 
zřizovatele,  není-li dále stanoveno jinak.  

       2.    Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným 
    předchozím souhlasem   

               - nemovitý majetek, 

         - dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud 
 je jeho pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí 
 písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, 
 pokud by  celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce  
 přesáhl částku 300 000,- Kč. 

        Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez  
ohledu na způsob jeho pořízení.       

      Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený 
majetek ode dne jeho nabytí.  

  3.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací        
listiny na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého 
vlastnictví organizace.  

4.  Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech              
a způsobem stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě 
individuálního rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

5.    Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným 
      ve  zřizovací listině. 
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VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1.   Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem     
ve svém vlastnictví následující  povinnosti: 

 a)  majetek spravovat  efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění 
 hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je 
 oprávněna majetek využívat za  podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní 
 činnosti, popř. nepoškozuje zájmy vlastníka, 

 b)   o  majetek  pečovat  v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej 
 před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, 
 aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití  a chránit jej před 
 neoprávněnými zásahy, 

 c)   vést o majetku  řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením 
 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů                 
 a navazujících právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený      
 a majetek ve vlastnictví organizace, 

 d)  provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 
 právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis      
 a inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

 e)    při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů 
 včetně zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

 f)  zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické 
 prohlídky majetku, 

 g)    odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy  podle 
 odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

 h)    změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 (přírůstky, úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace 
 povinna bez zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně 
 příslušnému odboru zřizovatele, 

 i)  organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 
 pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv 
 vyplývajících ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje    
 na základě žádosti organizace zřizovatel. 

2. Svěřený nemovitý majetek  

a)   Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním       
či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 
neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b)  Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok. Uzavřít 
nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele. 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému 
byla  zřízena.  
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c)   Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném 
stavu a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy  v souladu s  plánem oprav       
a údržby, předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný 
odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod         
na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob,      
je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději          
do 3 dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení 
protokolu  o havárii. 

d)  Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace  na svěřeném nemovitém 
majetku může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného 
odboru zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní 
technické a ekonomické podmínky realizace akce.  

e)  Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna zřizovateli 
neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost věcně 
příslušnému odboru. 

3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a)  Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 
zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 
nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna neprodleně písemně oznámit 
věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

 c)   Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 
zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
také jeho případné technické zhodnocení . 

      d)  Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako  
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.   
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

      e)    Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

4. Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

a)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím          
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

b)   Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c)    Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace vyřazovat   
jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný po předchozím 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě provedené likvidace 
majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie zápisu likvidační komise. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

  d)    Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 
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VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem             
a organizací se řídí: 

 

a) obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření 
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah  
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti     
a závazné ukazatele pro hospodaření. 

 

2.   Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom  
se řídí   

a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991  
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a  pokyny zřizovatele, 

b)  obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových 
zákonů  v platném znění. 

 

 3.  Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách. 

 

 4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele                  
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě i s finančními 
prostředky z jiných zdrojů. 

 

 5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz,  
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

 
     

 6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).   

       Žádost o poskytnutí grantu nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele  v případech, že jsou určeny na pořízení 
dlouhodobého majetku, nebo je jejich využití  podmíněno zajištěním prostředků               
na předfinancování či spolufinancování. V ostatních případech postačuje pouze informovat    
o podání žádosti  věcně příslušný odbor  zřizovatele. 

 
 
 
 



Zřizovací listina BOZ 1. listopadu 2009 7/9 

IX. 

DARY 

 
1.    Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek 
    stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění. 
 
 
 
2.    Přijímání darů organizací podléhá  předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 
   uvedených případech: 
       - je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele     
      dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny,  
       - jde-li o peněžní dar  převyšující částku 300 000,- Kč,  
       - při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 
 
        Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého 
     vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru. 
 
3.     Zřizovatel  dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 
    dary účelově neurčené,  jejichž výše v jednotlivém případě  nepřekročí   50 000,- Kč,   
    maximálně však  do celkové částky 300 000,- Kč  za kalendářní rok.  

 

X. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 
navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a) prodej propagačních a vlastních tiskovin, 

b) pronájem kiosku za účelem občerstvení návštěvníků Botanické zahrady, 

c) krátkodobé jednorázové pronajímání výstavního pavilonu na akce související 
s předmětem činnosti Botanické zahrady. 

 

2. Příspěvková organizace má právo uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor, pozemků 
a smlouvy o výpůjčce: 

a) na dobu určitou, nejvýše na dobu 1 roku bez souhlasu zřizovatele; příspěvková 
organizace je povinna o těchto smlouvách zřizovatele informovat, 

b) na dobu neurčitou a dobu určitou delší než 1 rok za předpokladu, svěří-li organizaci 
tuto působnost rada města (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). Pronájmy 
ani výpůjčky nesmí narušovat chod příspěvkové organizace a hlavní účel, ke kterému 
byla zřízena.  

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 
uvedení v  dodatku ke zřizovací listině. 
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3. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro hlavní činnost  včetně 
shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem, jeho užití nesmí narušovat 
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. 

 

4. Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) při uskutečňování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského 
zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku, 

b) výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 
platných cenových předpisů, 

c) ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony, 

d) doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová, 

e) příspěvková organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu 
stanoveného touto zřizovací listinou, 

f) doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti, 

g) zisk vytvořený doplňkovou činností použije příspěvková organizace pro zkvalitnění      
a rozšíření stanoveného hlavního účelu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak, 

h) společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost např. (plyn, voda, elektrická energie, 
teplo) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi činnosti; náklady            
a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí,  

i) výše mzdových prostředků uplatňovaných jako náklad doplňkové činnosti                   
se neusměrňuje (nařízení vlády číslo 447/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Ředitel příspěvkové organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti           
a předloží ji ke schválení zřizovateli. 

 

 

XI. 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové 
organizace. 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého 
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 
tuto kontrolu umožnit. 
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XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací  listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 

2. Ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne                 
16. prosince 2004 včetně všech jejích dodatků. 

3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., zapisuje                    
do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 
rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

6. Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne 1. litopadu 2009                          Ing. Jiří Kittner 
          primátor města 
     



Příloha ke z řizovací listin ě

1.11.2009

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 1, Purkyňova 630/1, PSČ 460 01

 IČO: 00079677

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 181 292 304,70

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 5 972 088,27

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 1 036 772,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 844 580,00

                                                     C E L K E M : 189 145 744,97

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 63 106,40

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 5 185 995,71

                                                     C E L K E M : 5 249 102,11

Botanická zahrada Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:

1



Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078462 Dieselcentrála DHM: 58 720,00
4078463 Chemistr DHM: 10 200,00
4082461 Sněhová fréza SF 1330 DHM: A 71 388,00
4079669 Zvukový průvodce DHM 107 100,00
4079670 Štěrbinový filtr + příslušenství DHM 62 954,60
4084013 Stojan na 14 ks kol se střechou 3000x1800x2200mm DHM:A 54 621,00
4085682 Zvukový průvodce DVG LIBRA DHM:A 190 400,00
4085683 Zvukový průvodce DVG LIBRA DHM:A 190 400,00
4078501 Přenosný počítač - NB DELL DHM:A 50 032,00
4078502 Traktor Antonio Carraro DHM:A 1 230 080,00
4078503 Zvukový průvodce BZ DHM:A 100 000,00
4078504 Sestava výp.techniky -počítač+příslušenství DHM:A 33 298,00
4078465 Parní stelirizátor DHM:A 16 685,50
4078464 Vrtačka sloupová DHM:A 18 714,00
4078475 Trezor Buldok typ 31 DHM:A 17 325,00
4078466 Ventilátor EFG 35 C DHM:A 22 914,02
4078467 Ventilátor EFG 35 C DHM:A 22 914,00
4078469 Ventilátor EFG 40 C DHM:A 25 384,00
4078468 Ventilátor EFG 40 C DHM:A 25 384,00
4078476 Lednice Calex DHM:A 16 690,00
4078471 Manipulační vozík na přepravu palem DHM:A 104 693,10
4078474 Automobil VW Transportér DHM:A 797 790,00
4078472 Laboratorní fotomikroskop DHM:A 74 883,00
4078473 Počítač PC Pentium DHM:A 106 262,00
4078477 Vitrína (nový pavilon) DHM:A 31 710,00
4078478 Cladící zařízení DHM:A 34 980,00
4078479 Zametací stroj Eureka 500 ET 240 DHM:A 121 323,00
4078480 Nabíječka baterií DHM:A 22 237,00
4078481 Vysavač Chibli 59M DHM:A 26 547,00
4078482 Prosklená vitrína DHM:A 119 926,00
4078483 Mosazné zábradlí k vitríně DHM:A 87 000,00
4078497 Lešení favorit DHM:A 93 000,00
4078484 Drhnoucí a vysávací stroj WAP SSE 430 DHM:A 68 900,00
4078485 Řídící systém pro autom.stínění depoz.skleníků DHM:A 67 200,00
4078488 Stínění skleníků DHM:A 593 097,05
4078489 Škoda Fabia-osobní automobil DHM:A 437 665,00
4078490 Drtič větví-motorový PZ 100 M-b DHM:A 186 660,00
4078491 PC monitor+příslušenství DHM:A 20 000,00
4078492 Videokamera DHM:A 59 760,00
4078493 Docházkový systém DHM:A 56 617,00
4078494 Vtrína z hliníkových profilů DHM:A 45 308,00
4078495 Chladící zařízení DHM:A 75 000,00
4078496 Sestava kuchyňského nábytku DHM:A 65 940,00
4078498 Chladící zařízení pro akvária DHM:A 75 000,00
4078499 Laminární box Biotrade - laboratoř DHM:A 116 858,00
4078500 Promítací přístroj - Dataprojekt DHM:A 158 528,00
4078505 plynofikace kotelny SBZ KOTELNA BZ 5 452 767,50
4047322 Purkyňova 630/1 (Botanická zahrada) ND-01-P-0630 1 599 958,00
4078436 4618-2,99 PA/01/2/03128:000/0|H 13 824,00
4078437 845-171,17 PA/01/2/03174:001/0|H 144 642,00
4078438 1443-47,18 PA/01/2/03174:002/0|H 68 083,00
4078439 54-3 PA/01/2/03174:006/0|H 162,00
4078440 332-3 PA/01/2/03174:007/0|H 996,00
4078441 674-3 PA/01/2/03174:008/0|H 2 022,00
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078442 265-3 PA/01/2/03174:009/0|H 795,00
4078443 774-3 PA/01/2/03174:010/0|H 2 322,00
4078444 349-3 PA/01/2/03174:011/0|H 1 047,00
4078445 1971-11,09 PA/01/2/03174:012/0|H 21 853,00
4078446 1511-66,30 PA/01/2/03174:013/0|H 100 173,00
4078447 646-3 PA/01/2/03174:014/0|H 1 938,00
4078448 252-3 PA/01/2/03174:015/0|H 756,00
4078449 1608-3,50 PA/01/2/03174:016/0|H 5 621,00
4078450 2463-273,06 PA/01/2/03175:000/0|H 672 538,00
4078791 posuvná brána SBZ SBZ 69 809,00
4047339 hosp. budova III.et. SBZ 743 059,15
4047340 expoziční skleníky SBZ 169 151 752,05
4047341 opěrná zeď SBZ 150 000,00
4047342 oplocení v rámech SBZ 56 976,00
4047345 úpravy terénu-park SBZ 150 102,00
4047347 kanalizace SBZ 57 144,00
4078506 kiosek SO 4 SBZ 1 326 647,00
4078507 studna pro čerpání vody SBZ 95 466,00
4078578 SBZ-vstupní objekt SBZ 2 438 624,00
4079979 Bronzová stolová vitrína / účet 032 / UD: 375 000,00
4079980 Bronzová  vitrína / účet 032 / UD: 359 000,00
4079981 Araukarit 96 x 66 cm / účet 032 / UD: 35 000,00
4079982 Araukarit 57 x 36 cm / účet 032 / UD 15 000,00
4080967 Sbírka kamenů - araukarit /účet 032/ UD: 60 580,00

                                                         Celkem : 189 145 744,97
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1  

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N A 
Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/09 ze dne 29. října 2009 podle   
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

s c h v a l u j e 

zřizovací listinu Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace. 
 
 

I.   

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel : Statutární město Liberec 

Sídlo : Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj : Liberecký 

Identifikační číslo : 00262978 

II.   

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název : Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo : Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ : 460 01  

Identifikační číslo : 00079651   

Právní forma : příspěvková organizace 
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III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Hlavní účel činnosti 
 
Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (dále jen "příspěvková organizace") 
má poslání v souladu s  právem Evropských společenství přispět k zachování biologické 
rozmanitosti volně žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem    
na záchranu ohrožených druhů, jakož i vychovávat veřejnost k ochraně přírody, v souladu 
se zákonem o zoologických zahradách č. 162/2003 Sb. Příspěvková organizace   
soustřeďuje v expozicích a chovatelských zařízeních vybrané druhy zvířat, zejména těch, 
kterým hrozí vyhubení. Ve spolupráci s národními a mezinárodními institucemi, jejichž 
členy se může stát, organizuje jejich chov. Touto činností se zapojuje do celosvětového 
úsilí o zachování ohrožených druhů zvířat. Ve svých zařízeních může poskytovat i péči 
handicapovaným či státem zabaveným zvířatům. Expozice slouží i k informování 
veřejnosti o problémech ochrany přírody a životního prostředí a k soustavnému 
ekologickému  výchovnému působení. Příspěvková organizace vytváří ve svém areálu 
prostředí vhodné pro oddech návštěvníků a obyvatel města a pro využití volného času. 
 

2. Odpovídající předmět činnosti 
 
a) Příspěvková organizace chová živočichy v podmínkách, které směřují k zajištění 

biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů a požadavků na zajištění 
zdraví a pohody živočichů. Za tím účelem zejména: 
- obohacuje jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky 

a udržuje vysokou úroveň chovu, ustájení a reprodukce  živočichů s kvalitním 
programem veterinární péče a výživy a jejich předvádění návštěvníkům; vytváří 
vyvážené a esteticky účinné prostředí svého areálu jako celku i v jednotlivých 
expozicích; zabezpečuje  výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a běžnou údržbu 
chovatelských, expozičních a dalších technických, hygienických a jiných 
zařízení určených provozem zoologické zahrady, péči o areál včetně lesoparku   
a služby návštěvníkům; 

 
- předchází šíření parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí 

technických a proti nákazových opatření; vede o své kolekci živočichů průběžné 
záznamy způsobem přiměřeným sledovanému druhu; provádí likvidaci odpadů 
z provozu příspěvkové organizace; 

 
- účastní se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo případně školení         

v ochranářských dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně 
druhů, chovu ohrožených nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem 
uchování biologické rozmanitosti mimo jejich přirozená stanoviště nebo v jejich 
přirozeném prostředí, nebo se účastní odborně zajištěného znovu vysazování 
druhů volně žijících živočichů do původních areálů výskytu /reintrodukce/, 
spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi působícími v oblasti péče 
o životní prostředí a ochrany přírody; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími 
zařízeními, které pro svůj provoz potřebuje; 

 
- prodává, kupuje, směňuje, dává a přijímá do deponace zvířata k uskutečnění 

svých chovatelských a expozičních programů a plánů s jinými subjekty 
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v tuzemsku i zahraničí; přijímá dary zvířat; dále je oprávněna darovat zvířata 
v souladu se zákonem č.162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických 
zahrad v platném znění; tyto úkony provádí buď přímo nebo za účasti 
zprostředkovatelských organizací; obdobně získává a vydává rostliny, 
chovatelská zařízení a prostředky, léky, pomůcky, stroje a další předměty           
a materiály k zajištění svého provozu; prodává a vyměňuje rostliny včetně 
pomůcek k jejich pěstování, prodává, vyměňuje a kupuje krmiva a může 
provádět vlastní výrobu krmiv a vlastní zemědělskou výrobu. 

 
 

b) Příspěvková organizace podporuje výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména 
poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze 
v ekosystémech; spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi působícími 
v oblasti ekologické výchovy nebo organizuje součinnost při ekologické výchově 
obyvatelstva; v případě potřeby spolupracuje i s dalšími zařízeními, které pro svůj 
provoz potřebuje; organizuje v oboru své činnosti odborná setkání, sympozia, 
přednášky, výměnné burzy, výstavy a podobné akce, zajišťuje výrobu informačních, 
výchovných a vzdělávacích materiálů. Pro tyto úkoly zřídila příspěvková organizace 
mimo jiné specializované středisko ekologické výchovy. 

 
 

c) Příspěvková organizace zajišťuje provoz Centra pro zvířata v nouzi, tzn. provoz:  
• Útulku pro nalezená a opuštěná zvířata ze zájmových chovů 
• Stanice pro handicapované živočichy fauny ČR 
• Ekologické vzdělávací stanice 

  

 a vykonává svoji činnost v rámci působnosti obce takto: 

 

 ca) Podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění a prováděcích   
       předpisů řídí a koordinuje výkon veřejné správy: 

                                              
   1)   zajišťuje hrazení nákladů  spojených s odchytem  a karanténováním 
          odchyceného zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám, 

2) v rámci ochranných a zdolávacích opatření provádí odchyt  
toulavých psů a koček, popř. jiných, na nebezpečnou nákazu 
vnímavých zvířat v místě a době nařízení zákazu volného  pohybu 
zvířat,                                                    

3) provádí odchyt psů a koček a jejich umístění v izolaci Centra            
v součinnosti PČR nebo městskou policií, je-li jejich odchyt  v zájmu 
ochrany zdraví lidí a zvířat, popř. v jiném veřejném  zájmu,                                                             

4) při vydávání odchycených zvířat chovateli postupuje podle                
§ 42 odst. 2,       

5) dle § 40 hradí náklady na neškodné odstranění uhynulého zvířete, 
není-li jeho majitel znám.   
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 cb) Podle § 135 občanského zákoníku v platném znění:  
1) je orgánem příslušným k přijetí nalezených zvířat,                  
2) zajišťuje předání zvířat původním vlastníkům, nebo do náhradní 

péče novým osvojitelům,                                    
3) uzavírá dohody s novými osvojiteli nalezených zvířat o jejich  

 prozatímní péči,    
4) u osvojitelů provádí kontroly plnění dohod o prozatímní péči zvířat,                 
5) při neplnění podmínek dohody odebírá osvojitelům svěřené zvíře, 
6) jedná s vlastníky nalezených zvířat o náhradě nákladů, které 

 vznikly v souvislosti s opatrováním nalezeného zvířete, 
7)  po uplynutí marné lhůty od nálezu zvířete zastupuje Statutární 

 město Liberec ve věcech majetkových v případech převodu 
 vlastnických práv ke zvířatům.   

 
 cc) Podle zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění  

1) může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést      
(§ 13b):  

               -  informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity 
   - trvalé označování všech toulavých a opuštěných psů v obci       

        a  evidenci jejich chovatelů 
                -   odchyt toulavých a opuštěných zvířat 
    -   kontrolu činnosti k uskutečnění regulace populace  
        omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy neplánovaného 
        rozmnožování psů a koček podporou jejich sterilizace.    
 
 cd) Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění řídí a koordinuje výkon 
 samostatné působnosti v rozsahu veřejného pořádku a ochrany rozvoje   
 zdraví: 
   1)  zajišťuje odchyt opuštěných a ztracených zvířat a jejich následné 
          umístění, vede o nich evidenci, pečuje o ně podle chovatelských 
          a veterinárních zásad, 
   2)    zajišťuje sběr kadáverů na území města a jejich následnou likvidaci, 
   3)   v souladu s platnými právními předpisy provádí programy  kastrace 
          a  tlumení populace zdivočelých zvířat.                    
 
 ce) V případě volné kapacity Centra dále zajišťuje: 
    1)   příjem zvířat na základě objednávky jiných obcí a měst, 

2) chovatelskou a veterinární péči o tato zvířata a jejich předávání 
majitelům a osvojitelům, 

3) vyúčtování nákladů za pobyt a péči o tato zvířata, 
4) oznamuje obecním úřadům přijetí nalezeného zvířete.                 

  
 cf) Centrum dále zajišťuje: 
   1)   přechodné ustájení a péči o volně žijící handicapované živočichy, 
   2) a plní úkoly záchranné stanice – sběrné místo handicapovaných 
         živočichů, 
   3)   zastupování Statutárního města Liberec před úřady při schvalování 
         provozního řádu útulku, 

4) provoz útulku podle platných právních předpisů a při provozu se řídí 
řádem vydaným Okresní veterinární správou v Liberci dne 24.4.2002 
pod č.j.164/2002, dokud nebude změněn.  
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d) Příspěvková organizace provozuje vydavatelskou a nakladatelskou činnost.  

 
e) Příspěvková organizace provozuje kulturní, kulturně vzdělávací a zábavní zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních                  
a obdobných akcí. 

 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada 
města. 

2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován 
v době své nepřítomnosti. 

3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve 
všech věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu 
příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.  

4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací 
listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele.  

5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, 
pravdivost a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace. 

7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové 
organizace, organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele. 

8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu       
a v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. 

 

V. 

VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE                                                      
PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODA ŘENÍ 

       Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává  
k hospodaření  níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

1. dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

2.  dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 

3.  drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  
 
Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.   
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VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU  

       1.  Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 
zřizovatele,  není-li dále stanoveno jinak.  

       2.    Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným 
    předchozím souhlasem   

               - nemovitý majetek, 

         - dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud 
 je jeho pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí 
 písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, 
 pokud by  celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce  
 přesáhl částku 300 000,- Kč. 

        Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez  
ohledu na způsob jeho pořízení.       

      Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený 
majetek ode dne jeho nabytí.  

  3.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací        
listiny na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého 
vlastnictví organizace.  

4.  Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech              
a způsobem stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě 
individuálního rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

5.    Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným 
      ve  zřizovací listině. 

 

 

VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1.   Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem      
ve  svém vlastnictví následující  povinnosti: 

 a)  majetek spravovat  efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění 
 hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je 
 oprávněna majetek využívat za  podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní 
 činnosti, popř. nepoškozuje zájmy vlastníka, 

 b)   o  majetek  pečovat  v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej 
 před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, 
 aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití  a chránit jej před 
 neoprávněnými zásahy, 

 c)   vést o majetku  řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením 
 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů                 
 a navazujících právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený      
 a majetek ve vlastnictví organizace, 
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 d)  provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 
 právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis       
 a inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

 e)    při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů 
 včetně zákona    č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

 f)  zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické 
 prohlídky majetku, 

 g)    odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy  podle 
 odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

 h)    změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 (přírůstky, úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace 
 povinna bez zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně 
 příslušnému odboru zřizovatele,  

 i)  organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 
 pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv 
 vyplývajících ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje   
 na základě žádosti organizace zřizovatel. 

 

 

   2.   Svěřený nemovitý majetek  

 a)   Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním 
 či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 
 neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

 b)  Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok. 
 Uzavřít nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným 
 souhlasem zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze                   
 se souhlasem zřizovatele. Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod 
 organizace a hlavní účel, ke kterému byla  zřízena.  

 c)   Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném 
 stavu a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy  v souladu s  plánem oprav 
 a údržby, předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný 
 odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod   
 na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, 
 je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději       
 do   3  dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru zřizovatele včetně 
 doložení protokolu o havárii. 

 d)  Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace  na svěřeném nemovitém 
 majetku může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně 
 příslušného odboru zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat 
 základní technické a ekonomické podmínky realizace akce.  

 e)  Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna zřizovateli 
 neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost 
 věcně příslušnému odboru. 
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 3.  Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

 a)   Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace 
 prodat, zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její 
 činnost nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

 b)   Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky,    
 že tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. 
 Pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna 
 neprodleně písemně oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

 c)   Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném 
 stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně 
 příslušného odboru také jeho případné technické zhodnocení. 

       d)  Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako  
 opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem 
 zřizovatele. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

       e)     Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 

 

 

     4.  Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

 a)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky,   
 že tím nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. 
 Pronájem nebo výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna 
 písemně oznámit věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

 b) Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek 
 v provozuschopném stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

 c)    Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace 
 vyřazovat jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný       
 po předchozím souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě 
 provedené likvidace majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie 
 zápisu likvidační komise. Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem 
 organizace. 

   d)    Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 
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VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem             
a organizací se řídí: 

a) obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření 
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah  
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti     
a závazné ukazatele pro hospodaření. 

 

2.   Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom  
se řídí   

a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991  
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a  pokyny zřizovatele, 

b)  obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových 
zákonů  v platném znění. 

 

 3.  Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách. 

 

 4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele                  
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě i s finančními 
prostředky z jiných zdrojů. 

 

 5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz,  
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

 
     

 6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).   

       Žádost o poskytnutí grantu nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen  
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele  v případech, že jsou určeny na pořízení 
dlouhodobého majetku, nebo je jejich využití  podmíněno zajištěním prostředků                
na předfinancování či spolufinancování. V ostatních případech postačuje pouze informovat    
o podání žádosti  věcně příslušný odbor  zřizovatele.    

 
 
 
 
 
 



Zřizovací listina ZOO 1. listopadu 2009 10/12

IX. 

DARY 

 
1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek    

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění. 
 
2. Přijímání darů organizací podléhá  předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 

uvedených případech: 
       - je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele     
      dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny,  
       - jde-li o peněžní dar  převyšující částku 300 000,- Kč,  
       - při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 
 
     Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého 
  vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru. 
 
3.   Zřizovatel  dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 
  dary účelově neurčené,  jejichž výše v jednotlivém případě  nepřekročí 50 000,- Kč,  
  maximálně však  do celkové částky 300 000,- Kč  za kalendářní rok.  
 

 

X. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST  

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 
navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a) hostinská činnost, 

b) maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich 
nenahraných nosičů, 

c) specializovaný maloobchod, 

d) maloobchod tabákovými výrobky,   

e) reklamní činnost a  marketing,  

f) zprostředkování obchodu a služeb,  

g) ubytovací služby, 

h) pronájem a půjčování věcí movitých, 

i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 
základních služeb, zajišťujících řádný provoz  nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

 

2. Příspěvková organizace má právo uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor                 
a pozemků a smlouvy o výpůjčce: 

a) na dobu určitou, nejvýše na dobu 1 roku, bez souhlasu zřizovatele; příspěvková 
organizace je povinna o těchto smlouvách zřizovatele informovat,  
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b) na dobu neurčitou a dobu určitou delší než 1 rok za předpokladu, svěří-li příspěvkové 
organizaci tuto působnost rada města (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod příspěvkové organizace a hlavní účel,    
ke kterému byla příspěvková organizace zřízena.  

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 
uvedení v  dodatku ke zřizovací listině. 

 

3. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro hlavní činnost  včetně 
shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat 
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. 

 

4. Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) při uskutečňování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského 
zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku, 

b) výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 
platných cenových předpisů, 

c) ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony, 

d) doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová, 

e) příspěvková organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu 
stanoveného touto zřizovací listinou, 

f) doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti, 

g) zisk vytvořený doplňkovou činností použije příspěvková organizace pro zkvalitnění      
a rozšíření stanoveného hlavního účelu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak, 

h) společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost např. (plyn, voda, elektrická energie, 
teplo) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi činnosti; náklady            
a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí,  

i) výše mzdových prostředků uplatňovaných jako náklad doplňkové činnosti                   
se neusměrňuje (nařízení vlády číslo 447/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Ředitel příspěvkové organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti           
a předloží ji ke schválení zřizovateli. 

 

XI. 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové 
organizace. 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého 
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 
tuto kontrolu umožnit. 
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XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací  listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto znění zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne    
16. prosince 2004 včetně všech jejích dodatků. 

3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., zapisuje                    
do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 
rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

6. Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

 

Liberec 1. listopadu 2009               Ing. Jiří Kittner 
          primátor města 



Příloha ke zřizovací listině

1.11.2009

 Název organizace: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
 Sídlo organizace: Liberec 1, Masarykova 1347/31, PSČ 460 01

 IČO: 00079651

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace svěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v Kč

  Movitý majetek Software pořizovací 0,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 75 632,60

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 212 854 468,15

  Movitý majetek Samostatné movité věci pořizovací 9 080 733,80

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 5 175 721,80

  Movitý majetek Umělecká díla a předměty pořizovací 0,00

                                                     C E L K E M : 227 186 556,35

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v Kč

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 200 054,93

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 7 824 204,57

                                                     C E L K E M : 8 024 259,50

Rozpis svěřeného majetku :

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:
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Rozpis svěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Poř.hodnota (v Kč)

4082970 Škoda Vanp LBN 76-93 DHM:ZOO 258 256,00
4085693 Šikmá schodišťová plošina DHM:ZOO 264 180,00
4085694 Server HP PL BL460c+ OS DHM:ZOO 89 934,00
4085695 Server - příslušenství - tech DHM:ZOO 55 496,00
4085696 Panelová plocha pod voliéru DHM:ZOO 70 600,00
4085697 Voliéra mobilní se samost. DHM:ZOO 72 000,00
4085698 Šokový zchlazovač a zmraz. DHM:ZOO 77 231,90
4085699 Auto Berlingo BG FG600 14 DHM:ZOO 310 590,00
4086328 Komponent informačního a navigačního systém DHM:ZOO 528 360,00
4086329 Motocykl HONDA, NPS50 ZOOMER, žlutá barv DHM:ZOO 47 891,00
4077771 Značkovací zařízení DHM:ZOO 30 182,84
4077774 Pila Husqvarna DHM:ZOO 18 200,30
4077775 Čerpadlo 80 KDPU DHM:ZOO 16 974,00
4077776 Výrobník sodové vody DHM:ZOO 30 996,00
4077778 Videokamera VHS DHM:ZOO 38 500,00
4077780 Vzduchotech.jednotka DHM:ZOO 17 310,00
4077781 Vzduchotech.jednotka DHM:ZOO 17 310,00
4077782 Vzduchotech.jednotka DHM:ZOO 17 310,00
4077784 Narkotizační pistole DHM:ZOO 14 238,85
4077785 Vysílačka Elektronik DHM:ZOO 30 000,00
4077786 Fritéza DHM:ZOO 12 000,00
4077787 Kotel plynový DHM:ZOO 14 190,00
4077788 Elektrokotel DHM:ZOO 10 374,00
4077789 Kuchyňský stroj MKJ DHM:ZOO 11 930,00
4077793 Kompresor WAN CP el. DHM:ZOO 20 217,00
4077794 Kompresor PKS 50 2 DHM:ZOO 13 064,00
4077795 Svářecí agregát DHM:ZOO 10 695,90
4077796 Pásová pila DHM:ZOO 13 977,00
4077797 Sdružený obráběcí stroj DHM:ZOO 24 505,00
4077798 Kombin.dřevoobr.stroj DHM:ZOO 34 928,88
4077799 Vrtačka BK 203 DHM:ZOO 11 449,00
4077800 Bruska DZJA 200 DHM:ZOO 29 570,15
4077801 Ohýbačka plechu DHM:ZOO 10 800,00
4077802 Svářečka 180/35 DHM:ZOO 29 890,00
4077803 Vzduch.dopravník sen DHM:ZOO 32 850,00
4077804 Dopravník vzduch.el. DHM:ZOO 22 915,00
4077805 Dopravník sena DHM:ZOO 16 275,00
4077806 Vzduchový dopravník DHM:ZOO 34 150,00
4077807 Kotel VIADRUS G 100 DHM:ZOO 45 000,00
4077808 Kotel VIADRUS G 100 DHM:ZOO 45 000,00
4077822 Telefax Canon DHM:ZOO 40 590,00
4077823 Dioptronová lampa DHM:ZOO 19 990,00
4077824 Telefonní ústředna DHM:ZOO 125 372,40
4077825 Přenos.telefon Panasonic DHM:ZOO 17 990,00
4077826 Přenos.telefon Panasonic DHM:ZOO 17 990,00
4077827 Křovinořez DHM:ZOO 17 690,00
4077828 El.smažící pánev DHM:ZOO 34 953,00
4077829 Počítač Compaq DHM:ZOO 57 514,50
4077830 Sahara skříň DHM:ZOO 28 581,00
4077831 Televizor Thomson DHM:ZOO 31 190,00
4077832 Počítač P 133 DHM:ZOO 48 690,00
4077833 Videokamera SONY DHM:ZOO 49 539,00
4077834 WAP SC 730 DHM:ZOO 85 508,00
4077835 Rozhlas.ústředna DHM:ZOO 56 616,00
4077836 Čerpadlo vodní ponor. DHM:ZOO 26 206,00
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Rozpis svěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Poř.hodnota (v Kč)

4077837 Líheň KOMPAKT DHM:ZOO 66 783,00
4077838 PC Pentium s přísl. DHM:ZOO 36 425,40
4077839 PC Pentium s přísl. DHM:ZOO 40 194,40
4077840 Mycí stroj WAP DHM:ZOO 85 387,80
4077841 El.pokladna FUJITSU DHM:ZOO 24 395,00
4077843 Mycí stroj WAP DHM:ZOO 29 158,00
4077844 Závora parkoviště DHM:ZOO 98 623,40
4077845 Pila pásová na kov DHM:ZOO 47 380,10
4077846 Soustruh na kov DHM:ZOO 119 228,10
4077847 Čerpadlo KDFU DHM:ZOO 25 864,00
4077848 Nůžky tabulové DHM:ZOO 35 014,00
4077849 Líheň COMPACT S84 DHM:ZOO 62 927,00
4077850 Fréza KPF 300 V DHM:ZOO 92 400,00
4077851 Náhradní napájení líhní DHM:ZOO 62 580,00
4077852 Automatická závlaha DHM:ZOO 91 657,70
4077853 Fritéza turbo TF DHM:ZOO 64 624,00
4077856 Trezor na zbraně DHM:ZOO 43 554,00
4081133 Server - sekretariát DHM:ZOO 166 362,44
4081134 Nottebook Acer DHM:ZOO 62 088,61
4081135 PC soustavy Triline Profi DHM:ZOO 96 546,20
4081136 Součástky pro instalaci počítačů DHM:ZOO 147 774,10
4081137 El.myčka Alba Hořovice DHM:ZOO 82 773,00
4081138 Chladící stůl s příd.stoly DHM:ZOO 82 886,00
4081139 Chladící vitrína samoobslužná DHM:ZOO 47 688,00
4081140 Kontejner K2 DHM:ZOO 60 800,00
4081141 Pracovní plocha se soustavy DHM:ZOO 54 580,00
4081142 Myčka el.S50 TT podstolová DHM:ZOO 51 490,00
4077857 Ford Transit Diesel DHM:ZOO 409 746,83
4077859 Kolový traktor Z DHM:ZOO 147 943,00
4077862 Malotraktor DHM:ZOO 26 633,00
4077864 Univers.nakladač DHM:ZOO 243 390,00
4077869 Kontejner uzavíratelný DHM:ZOO 69 174,00
4077810 Sněhová radlice DHM:ZOO 22 082,00
4077811 Návěs Horal DHM:ZOO 245 824,00
4077812 Sklápěcí návěs DHM:ZOO 354 166,00
4077813 Malotraktor TV 824S DHM:ZOO 229 177,00
4077814 Sklápěcí návěs SP 3 DHM:ZOO 60 390,00
4077816 Kontejner K2 DHM:ZOO 54 900,00
4077817 Kontejner K2 DHM:ZOO 54 900,00
4077819 WOLKSWAGEN TRANSPORT DHM:ZOO 800 000,00
4077870 Skříň na spisy DHM:ZOO 15 274,00
4077871 Zesilovač AKT 216 DHM:ZOO 12 326,00
4082445 Sporák kombinovaný SPE 4 DHM:ZOO 58 010,00
4082446 Digestoř nástěnná rovná nerez DHM:ZOO 48 710,00
4082447 Výtah nákladní DHM:ZOO 41 122,00
4082448 Traktor ZETOR DHM:ZOO 1 200 020,00
4081143 Film o ZOO Liberec DNM 75 632,60
4047368 Masarykova 726/29 (Rybářská bašta) ND-01-P-0726 4 675 668,00
4047369 U Zoologické zahrady 785/2 (Čapí hnízdo) ND-01-P-0785 346 267,00
4076540 Masarykova 1347/31 (provozní budova ZOO) ND-01-P-1347 4 895 460,40
4082951 Ostašovská 570 (útulek pro psy) ND-11-P-0570 11 215 322,90
4047370 Javorová 207/33 ND-14-P-0207 373 092,50
4086746 Sovova 899 (přírodní divadlo) ND-14-P-0899 1 041 093,00
4077418 13541-3,71 PA/01/2/02945:001/0|P 50 271,10
4077381 1961-2,98 PA/01/2/02945:002/0|P 5 843,80
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Rozpis svěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Poř.hodnota (v Kč)

4077382 2689-2,99 PA/01/2/02945:003/0|P 8 040,10
4077383 306-2,84 PA/01/2/02945:004/0|P 870,00
4077384 1210-792,72 PA/01/2/02945:006/0|P 959 200,00
4077385 544-3 PA/01/2/02945:007/0|P 1 632,00
4077444 597-3,14 PA/01/2/02945:008/0|P 1 879,56
4077387 95-3 PA/01/2/02945:009/0|P 285,00
4080133 51-3,03 PA/01/2/02945:010/0|P 154,60
4077438 50-3 PA/01/2/02945:011/0|P 150,00
4080134 49-3,03 PA/01/2/02945:012/0|P 148,50
4083745 28-3,71 PA/01/2/02945:013/0|P 103,90
4084654 9877-2,40 PA/01/2/02948:003/0|P 23 704,80
4077388 3884-3 PA/01/2/02949:000/0|P 11 580,00
4077389 23393-3 PA/01/2/02950:001/0|P 181 759,00
4077390 2649-2,40 PA/01/2/02950:002/0|P 6 357,60
4077391 501-2,40 PA/01/2/02950:003/0|P 1 202,40
4077392 236-800 PA/01/2/02951:000/0|P 152 154,56
4077393 145-637,79 PA/01/2/03206:000/0|P 92 481,00
4077405 97-800 PA/01/2/03207:000/0|P 78 400,00
4077407 58479-3,36 PA/01/2/03208:001/0|P 196 609,10
4077408 166-2,40 PA/01/2/03208:002/0|P 398,40
4077411 201-800 PA/01/2/03208:003/0|P 160 800,00
4077416 567-800 PA/01/2/03208:004/0|P 453 600,00
4077419 153-800 PA/01/2/03208:005/0|P 122 400,00
4077420 730-800 PA/01/2/03208:006/0|P 584 000,00
4077421 259-800 PA/01/2/03208:007/0|P 207 200,00
4077422 25-800 PA/01/2/03208:008/0|P 20 000,00
4077423 48-800 PA/01/2/03208:009/0|P 38 400,00
4077424 679-800 PA/01/2/03208:010/0|P 543 200,00
4077425 285-3 PA/01/2/03208:011/0|P 855,00
4077426 34-3 PA/01/2/03208:012/0|P 102,00
4077445 207-3,36 PA/01/2/03208:013/0|P 695,52
4077446 75-3,36 PA/01/2/03208:014/0|P 252,00
4077447 264-3,07 PA/01/2/03208:015/0|P 812,64
4077448 887-69,37 PA/01/2/03208:016/0|P 61 532,12
4077449 135-3,36 PA/01/2/03208:017/0|P 453,60
4077427 183-3 PA/01/2/03208:018/0|P 549,00
4077428 596-3 PA/01/2/03208:019/0|P 1 788,00
4077429 970-3 PA/01/2/03208:020/0|P 2 910,00
4077430 355-3 PA/01/2/03208:021/0|P 1 065,00
4077437 47-3 PA/01/2/03208:022/0|P 141,00
4077439 59-3 PA/01/2/03208:023/0|P 177,00
4080135 165-3,35 PA/01/2/03208:024/0|P 552,80
4080136 33-3,35 PA/01/2/03208:025/0|P 110,50
4080137 882-3,35 PA/01/2/03208:026/0|P 2 954,70
4080138 29-3,35 PA/01/2/03208:027/0|P 97,20
4080139 79-3,23 PA/01/2/03208:028/0|P 255,20
4080140 637-3,35 PA/01/2/03208:029/0|P 2 134,00
4080141 35-3,35 PA/01/2/03208:030/0|P 117,30
4080142 287-3,35 PA/01/2/03208:031/0|P 961,40
4080143 168-3,35 PA/01/2/03208:032/0|P 562,80
4078392 171-3,36 PA/01/2/03208:033/0|H 574,60
4078393 156-3,36 PA/01/2/03208:034/0|H 524,20
4078394 90-3,36 PA/01/2/03208:035/0|H 302,40
4080144 261-3,35 PA/01/2/03208:036/0|P 874,40
4080145 180-3,35 PA/01/2/03208:037/0|P 603,00
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Rozpis svěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Poř.hodnota (v Kč)

4080146 24-3,35 PA/01/2/03208:038/0|P 80,40
4077440 659-800 PA/14/2/01636:001/0|P 527 200,00
4077441 251-800 PA/14/2/01636:002/0|P 200 800,00
4077431 66-800 PA/14/2/01637:000/0|P 52 800,00
4077432 186-97,26 PA/14/2/01639:000/0|P 18 092,00
4077433 203-800 PA/14/2/01644:000/0|P 162 400,00
4080273 579-3 PA/14/2/01646:001/0|P 1 737,00
4080274 236-276,54 PA/14/2/01646:003/0|P 65 265,00
4080275 653-193,40 PA/14/2/01646:004/0|P 126 291,00
4082965 13056-2,40 PA/15/2/01436:002/0|P 31 334,40
4082964 448-2,40 PA/15/2/01436:006/0|P 1 075,20
4082966 464-2,40 PA/15/2/01436:007/0|P 1 113,60
4082967 317-2,40 PA/15/2/01436:008/0|P 760,80
4082971 257-2,40 PA/15/2/01436:009/0|P 616,80
4082968 122-2,40 PA/15/2/01436:010/0|P 292,80
4082969 450-2,40 PA/15/2/01436:011/0|P 1 080,00
4077367 výběh opic ZOO 3 171 736,00
4047414 hal.seník Javorová, karanténa ZOO 1 714 479,60
4047415 prodej.kiosek-upomínkové předměty ZOO 27 000,00
4047416 nová líheň ZOO 28 200,00
4047418 hosp. pavilon ZOO 5 933 022,00
4047419 výběh a ubik.pro pižmoně ZOO 314 706,00
4076534 stáj pro somálské osly ZOO 4 439 104,77
4047420 ubikace pro gepardy ZOO 255 684,00
4077357 ZOO-pavilon exotické zvěře ZOO 8 357 001,00
4077366 draví ptáci ZOO 1 381 315,00
4076539 ZOO-WC-přístavba ZOO 6 433 187,00
4076538 ubikace pro kasuáry ZOO 351 584,60
4077345 výběh pro pandy ZOO 3 306 403,08
4076535 ZOO-takini ZOO 5 097 135,33
4076537 kolna na nářadí Javorová ul. ZOO 565 306,50
4076541 vyhlídkový pavilon zeber ZOO 398 481,40
4076530 obslužná komunikace-horní část ZOO 4 223 992,23
4076531 Klubovna ZOO kroužku ZOO 1 087 975,64
4076532 ubikace,výběh pro malá zvířata-kasuárů a želv ZOO 1 768 021,00
4077358 GIBON bufet ZOO 3 173 642,00
4076533 výběh a zimoviště plameňáků ZOO 4 106 328,90
4078395 ZOO-trafostanice ZOO 694 510,00
4078396 ZOO-Malé sovy ZOO 3 050 606,34
4078413 ZOO-Velké sovy ZOO 5 537 569,58
4078414 ZOO-Bažantnice ZOO 5 462 445,72
4047358 bouda pro paovce-kozy ZOO:125|H 4 364,00
4047353 most u kruhu ZOO:126|H 7 104,00
4047359 oplocení na okruhu ZOO:127|H 6 923,00
4047360 bouda pro lamy ZOO:128|H 5 207,00
4047361 bouda pro kozly ZOO:129|H 4 894,00
4079633 ZOO - Expozice lachtanů ZOO 15 281 852,47
4079634 ZOO - Úpravna vody ZOO 6 617 779,86
4079635 ZOO - Malé šelmy ZOO 5 075 019,86
4080582 Dětské kontaktní ZOO ZOO 1 588 224,50
4080583 Informační systém ZOO 107 119,00
4080584 Bufet nad lachtany ZOO 96 028,00
4082962 útulek Ostašovská 570, psí hřiště ZOO 277 983,00
4082963 voliéry pro handicapované ptáky, útulek ZOO 349 203,00
4047375 přivaděč užit. vody ZOO 407 000,00
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Rozpis svěřeného majetku :
Inv.majetek Označení IM Inv. číslo 1 Poř.hodnota (v Kč)

4047377 opěr.zed pod výb.antilop ZOO 72 000,00
4082375 Ubikace pro lamy a poníky ZOO 219 956,00
4082376 Informační technologie,ZOO ZOO 650 224,00
4083447 letní WC, ZOO ZOO 1 348 873,78
4084229 ubikace pro ježky, útulek, p. 1436/10 ZOO 305 000,00
4084463 terénní úpravy pro stanici handicap. živočichů ZOO 52 288,00
4084464 rozšíření výběhu pro psy ZOO 197 224,48
4085543 sokolnický amfiteátr ZOO 307 828,00
4077368 ZOO-obslužná komunikace ZOO 2 851 234,00
4047379 výběhy pro sn. levharty ZOO 964 000,00
4047371 sadové upravy ZOO 46 000,00
4047381 teren.upravy u prov.bud. ZOO 460 355,26
4047406 voliéry dravých ptáku ZOO 2 281 000,00
4047380 soustava jezírek ZOO 389 883,50
4047384 prostory pro zahradníky ZOO 12 891,00
4047385 hosp.dvůr u hosp.pavilonu ZOO 2 039 000,00
4047386 výběh pro gepardy ZOO 19 580,00
4047388 pavilon exot. ptactva ZOO 28 693 638,60
4047389 drát.plot kolem ZOO ZOO 67 650,00
4047390 stáj pro zebry ZOO 1 575 692,20
4047391 pavilon pro velbloudy ZOO 723 805,10
4047392 pavilon pro paviány ZOO 405 992,00
4047393 bouda pro kozy ZOO 402 005,50
4047395 oplocení soustavy jezírek ZOO 12 467,00
4047397 ubik. pro kozorožce ZOO 12 424,00
4047398 Orangutani ZOO 212 416,00
4047382 výběh žiraf a nosorožcu ZOO 3 280 184,00
4047400 pavilon pro tlustokožce ZOO 2 854 699,60
4047401 oplocení pav. pro tlustok ZOO 266 490,00
4047402 bunka mobilní ZOO 33 154,00
4047372 ubikace dikobrazů ZOO 18 595,00
4077356 pavilon šelem ZOO 23 801 477,95
4047403 dílny a garáže ZOO 917 064,00
4047404 oplocení výb.spárkatá zv. ZOO 487 000,00
4047405 ubik.abazén pro tučnáky ZOO 250 102,00
4077380 ZOO-odstavná plocha a oplocení ZOO 377 251,00
4047407 pavilon žiraf ZOO 2 573 329,00
4077379 ZOO-labutí jezírko ZOO 5 956 572,00
4047408 pavilon nosorožcu ZOO 2 136 078,00
4047409 bunka 1-437 SN ZOO 15 000,00
4047410 bunka 439 KN ZOO 15 000,00
4047411 bunka 1-077 SA ZOO 11 000,00
4077364 pavilon sněžných levhartů ZOO 1 468 000,00
4047412 ocelokolna ZOO 420 000,00
4047413 ubik.a výběh pro antilopy ZOO 395 000,00

                                                         Celkem : 227 186 556,35
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1  

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N A 
Divadla F.X.Šaldy Liberec, příspěvkové organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/09 ze dne 29. října 2009 podle   
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

s c h v a l u j e 

zřizovací listinu Divadla F.X.Šaldy Liberec, příspěvkové organizace. 
 
 

I.   

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel : Statutární město Liberec 

Sídlo : Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj : Liberecký 

Identifikační číslo : 00262978 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název : Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo : Liberec 1, Zhořelecká 344/5, PSČ : 460 37 

Identifikační číslo : 00083143   

Právní forma : příspěvková organizace 
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III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Hlavní účel činnosti 
 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace (dále jen "příspěvková organizace") 
uskutečňuje hudební, činoherní, hudebně-dramatická a taneční představení a koncerty a jiné 
kulturní akce přispívající k rozvoji myšlenkové, estetické a morální úrovně občanů, jako 
nepostradatelné součásti kulturního života regionu.  
 

2. Odpovídající předmět činnosti 

 
a) Příspěvková organizace vytváří a vyrábí inscenace činohry, opery a baletu, zejména        

pro potřeby libereckého regionu i mimo něj; uvádí hostující soubory, skupiny                     
a jednotlivce; organizuje různé kulturní a umělecké festivaly. 

 
b) Příspěvková organizace pořádá výstavy v prostorách divadelních budov; realizuje ediční 

činnost, včetně prodeje programů k představením a poradenskou činnost v oblasti divadla.  
 
Při zajišťování těchto činností spolupracuje příspěvková organizace s  národními                      
a mezinárodními institucemi v oblasti kultury. 

 
 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada 
města. 

2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován 
v době své nepřítomnosti. 

3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat        
ve všech věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu 
příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.  

4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací 
listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele.  

5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, 
pravdivost a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace. 

7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové 
organizace, organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a směrnicemi zřizovatele. 

8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu        
a  v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. 
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V. 

VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE                                                      
PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODA ŘENÍ 

       Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává  
k hospodaření  níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

1. dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

2.  dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 

3.  drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  
 
Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.   

 
 

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU  

       1.  Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 
zřizovatele,  není-li dále stanoveno jinak.  

 
       2.    Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným 
    předchozím souhlasem   

               - nemovitý majetek, 

         - dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud 
 je jeho pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí 
 písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, 
 pokud by  celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce  
 přesáhl částku 300 000,- Kč. 

        Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku bez  
ohledu na způsob jeho pořízení.       

      Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený 
majetek ode dne jeho nabytí.  

 

  3.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací        
listiny na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého 
vlastnictví organizace.  

 
4.  Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech              

a způsobem stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě 
individuálního rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

 

5.    Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným 
      ve  zřizovací listině. 
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VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1.   Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem     
ve svém vlastnictví následující  povinnosti: 

 a)  majetek spravovat  efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění 
 hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je 
 oprávněna majetek využívat za  podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní 
 činnosti, popř. nepoškozuje zájmy vlastníka, 

 b)   o majetek  pečovat  v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej 
 před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, 
 aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití  a chránit jej před 
 neoprávněnými zásahy, 

 c)   vést o majetku  řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením 
 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů                 
 a navazujících právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený    
 a majetek ve vlastnictví organizace, 

 d)  provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 
 právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis      
 a inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

 e)    při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů 
 včetně zákona  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

 f)  zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické 
 prohlídky majetku, 

 g)    odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy  podle 
 odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

 h)    změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 (přírůstky, úbytky), které nastanou  v průběhu běžného roku, je organizace 
 povinna bez zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně 
 příslušnému odboru zřizovatele,  

 i)  organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 
 pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv 
 vyplývajících ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje  
 na základě žádosti organizace zřizovatel. 

   

2. Svěřený nemovitý majetek  

a)   Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním       
či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 
neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b)  Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok. Uzavřít 
nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele. 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému 
byla  zřízena.  
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c)   Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném 
stavu a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy  v souladu s  plánem oprav       
a údržby, předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný 
odbor zřizovatele. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod         
na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob,      
je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději          
do 3 dnů) nahlásí písemně věcně příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení 
protokolu o havárii. 

d)  Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace  na svěřeném nemovitém 
majetku může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného 
odboru zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní 
technické a ekonomické podmínky realizace akce.  

e)  Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna zřizovateli 
neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost věcně 
příslušnému odboru. 

 

3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a)  Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 
zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 
nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna neprodleně písemně oznámit 
věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

 c)   Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 
zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
také jeho případné technické zhodnocení . 

      d)  Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako  
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.   
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

      e)   Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 
 

4. Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

a)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím          
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

b)   Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c)    Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace vyřazovat   
jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný po předchozím 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě provedené likvidace 
majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie zápisu likvidační komise. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

  d)    Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 



Zřizovací listina DFXŠ 1. listopadu 2009 6/9 

VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem             
a organizací se řídí: 

a) obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření 
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah  
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti    
a závazné ukazatele pro hospodaření. 

 

2.   Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom  
se řídí   

a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991  
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a  pokyny zřizovatele, 

b)  obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových 
zákonů  v platném znění. 

 

 3.  Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách. 

 

 4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele                  
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě i s finančními 
prostředky z jiných zdrojů. 

 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz,  
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

 
     

 6.  Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).   

       Žádost o poskytnutí grantu nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen  
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele  v případech, že jsou určeny na pořízení 
dlouhodobého majetku, nebo je jejich využití  podmíněno zajištěním prostředků               
na předfinancování či spolufinancování. V ostatních případech postačuje pouze informovat     
o podání žádosti  věcně příslušný odbor  zřizovatele.    
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IX. 

DARY 

 
1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek  

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění. 
 
2.  Přijímání darů organizací podléhá  předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále 
 uvedených případech: 
       - je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele     
      dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny,  
       - jde-li o peněžní dar  převyšující částku 300 000,- Kč,  
       - při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 
 
      Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého 
 vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru. 
 
3.   Zřizovatel  dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 

dary účelově neurčené, jejichž výše v jednotlivém případě  nepřekročí 50 000,- Kč, 
maximálně však  do celkové částky 300 000,- Kč  za kalendářní rok.  

 

X. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 
navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

 
a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování služeb jiných, než 

  základních služeb,zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 
 

b) reklamní činnost a marketing, 
 

c) ubytovací služby umělcům, 
 

d) výroba divadelních oděvů a oděvních doplňků pro jiné subjekty, 
 

e) zámečnictví pro potřeby divadel, 
 

f) truhlářství pro potřeby divadel, 
 

g) návrhářská, designerská a aranžérská činnost pro potřeby divadel. 
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2. Příspěvková organizace má právo uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor, pozemků 
a smlouvy o výpůjčce: 

a) na dobu určitou, nejvýše na dobu 1 roku, bez souhlasu zřizovatele; příspěvková 
organizace je povinna o těchto smlouvách zřizovatele informovat, 

b) na dobu neurčitou a dobu určitou delší než 1 rok za předpokladu, svěří-li příspěvkové 
organizaci tuto působnost rada města (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod příspěvkové organizace a hlavní účel,   
ke kterému byla příspěvková organizace zřízena.  

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 
uvedení v  dodatku ke zřizovací listině. 

 

3. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro hlavní činnost  včetně 
shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat 
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. 

 

4. Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) při uskutečňování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského 
zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku, 

b) výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 
platných cenových předpisů, 

c) ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony, 

d) doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová, 

e) příspěvková organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu 
stanoveného touto zřizovací listinou, 

f) doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti, 

g) zisk vytvořený doplňkovou činností použije příspěvková organizace pro zkvalitnění      
a rozšíření stanoveného hlavního účelu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak, 

h) společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost např. (plyn, voda, elektrická energie, 
teplo) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi činnosti; náklady            
a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí,  

i) výše mzdových prostředků uplatňovaných jako náklad doplňkové činnosti                   
se neusměrňuje (nařízení vlády číslo 447/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Ředitel příspěvkové organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti           
a předloží ji ke schválení zřizovateli. 
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XI. 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové 
organizace. 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého 
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 
tuto kontrolu umožnit. 

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací  listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto znění zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne    
16. prosince 2004 včetně všech jejích dodatků. 

3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., zapisuje                    
do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 
rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

6. Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne 1. listopadu 2009                   Ing. Jiří Kittner 
          primátor města 
       



Příloha ke z řizovací listin ě

1.11.2009

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 1, Zhořelecká 344/5, PSČ 460 37

 IČO: 00083143

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 288 211,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 168 320 062,71

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 16 857 780,79

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 7 711 571,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 85 000,00

                                                     C E L K E M : 193 262 625,50

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 83 258,30

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 6 240 722,93

                                                     C E L K E M : 6 323 981,23

Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. xxx  ze dne ……..… byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4082466 Výčepní pult do MD DHM 41 785,70
4082467 Klarinet DHM 41 000,00
4082469 Notebook DHM 50 057,30
4078601 Zabezpečovací systém EZS DHM:I/011 89 309,00
4078602 Komprestor pístový DHM:II/011 10 310,00
4078603 Pila pásová DHM:II/003 17 026,00
4078604 Pila fréza DHM:II/004 20 554,00
4078605 Bruska pásová DHM:II/005 16 263,00
4078606 Pila pásová DHM:II/006 14 703,00
4078607 Soustruh DHM:II/007 32 828,20
4078608 Dlabačka DHM:II/008 18 060,00
4078609 Pila pásová DHM:II/009 34 582,00
4078610 Protahovačka DHM:II/010 57 663,00
4078684 Jevištní šály DHM:II/0108 99 224,00
4078685 Osvětlovací pult s přísl. DHM:II/0109 28 944,50
4078611 Srovnávačka DHM:II/011 41 790,00
4078686 Kombinovaná chladnička DHM:II/0110 20 050,00
4078687 Pračka se sušičkou Elektr DHM:II/0111 29 990,00
4078688 Minidisk komplet DHM:II/0112 24 900,90
4078689 Sestava výpočetní techniky DHM:II/0113 82 411,00
4078690 Pásová pila ARG 230 DHM:II/0115 55 500,00
4078691 Svář.agregát Telmi 203/2 DHM:II/0116 47 519,00
4078692 Minidisk Sony MDS E-52 DHM:II/0117 63 924,00
4078693 PC Pentium komplet DHM:II/0118 44 194,50
4078694 Osvětl.pult Express 250 DHM:II/0119 672 531,30
4078698 PC Tesco komplet -Leonardo DHM:II/0123 70 428,00
4078699 HDD k PC 123 DHM:II/0123 A 4 609,00
4078700 Pračka AWM 8000 velká DHM:II/0124 42 139,00
4078701 PC pracoviště pro Finale DHM:II/0125 43 150,00
4078702 Minidisk recorder MDS -E12 DHM:II/0126 42 683,00
4078703 PC Tesco Profesional DHM:II/0127 44 990,00
4078704 Kopírovací stroj Minolta DHM:II/0128 112 935,40
4078705 Kamerový systém DHM:II/0129 51 606,00
4078612 Pila kotoučová DHM:II/013 33 920,00
4078706 Výtah Typ NG DHM:II/0130 477 703,30
4078707 Výtahy typ SG DHM:II/0131 260 187,70
4078708 Digit.foto. Sony DSC- F828 DHM:II/0132 40 880,00
4078711 PC Tesco AVP 965 DHM:II/0135 40 750,00
4078712 Nabíjecí zdroj nouz.osvětlení DHM:II/0136 56 679,00
4078613 Vrtačka sloupová DHM:II/014 26 638,00
4078614 Ostřička DHM:II/015 29 570,00
4078615 Svářecí transf. DHM:II/020 10 688,00
4078617 Nízkovoltová rampa 4 díly DHM:II/031 27 040,00
4078619 Kouřový generátor DHM:II/037 18 755,00
4078621 Kopírovací stroj Minolta EP 4250 DHM:II/039 62 206,10
4078622 Kopírovací stroj Minolta EP 4233 DHM:II/040 284 008,00
4078623 Tiskárna HP 540 DHM:II/041 17 035,50
4078626 Šicí stroj řemeslný 2ks DHM:II/045 52 297,20
4078627 Mikr.Shure SM 8 ILC DHM:II/046 25 800,00
4078628 Vysílač ShureTIP DHM:II/047 14 900,00
4078629 Mikr.Shure 8 ILC DHM:II/048 12 900,00
4078630 Vysílač Shure TIP DHM:II/049 14 900,00
4078631 Vysavač Hyla DHM:II/050 29 970,00
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078633 Harfa ruská DHM:II/052 150 000,00
4078634 Křeslo zelené DHM:II/053 12 770,00
4078635 Pohovka DHM:II/054 17 820,00
4078636 Křeslo hnědé DHM:II/055 11 880,00
4078637 Šička DHM:II/056 31 805,40
4078639 Mikrofony 2 díly KOND DHM:II/058 25 400,00
4078640 Mikr.Shure 8 ILC DHM:II/059 25 400,00
4078641 Tiskárna DHM:II/060 76 957,50
4078642 Přijímač ELX 4 7 ks DHM:II/062 88 900,00
4078643 Distributor WA 404 E DHM:II/063 24 000,00
4078644 Mix. zes. Soundcraft DHM:II/064 110 000,00
4078646 Pračka automatická DHM:II/066 15 990,00
4078647 Efekt Lexikon DHM:II/068 19 800,00
4078648 Panasonic Hifi DHM:II/069 15 990,00
4078649 Panasonic Hifi DHM:II/070 15 990,00
4078650 Video Grundig DHM:II/071 10 990,00
4078651 Televizor Grundig DHM:II/072 17 990,00
4078652 Reprobox Yorkvile Y SM DHM:II/074 15 400,00
4078653 Repro Yorkvile Y SM DHM:II/075 15 400,00
4078656 Flétna Piccolo  /Kálenská/ DHM:II/078 35 280,00
4078657 Distributor Shure s př. DHM:II/079 27 960,00
4078658 Průmyslový šicí stroj DHM:II/080 63 879,20
4078659 Výrobník mlhy DHM:II/082 46 017,00
4078660 Praktikáble DHM:II/083 36 234,00
4078661 PC Pentium DHM:II/084 70 942,00
4078662 Kopírovací stroj RX DHM:II/085 54 900,00
4078663 Mikroport komplet AKG DHM:II/086 20 990,00
4078664 Mikrofon AKG DHM:II/087 20 050,00
4078665 Mikrofon AKG DHM:II/088 20 050,00
4078666 Mikrofon AKG DHM:II/089 20 050,00
4078667 Mikrofon AKG DHM:II/090 20 050,00
4078668 Reflektor Source four 26 DHM:II/091 26 677,10
4078669 Reflektor Source four 26 DHM:II/092 26 677,10
4078670 Reflektor Source four 26 DHM:II/093 26 677,10
4078671 Reflektor Source four 26 DHM:II/094 26 677,10
4078672 Minidisk Sony DHM:II/095 20 990,00
4078675 PC komplet / Vega DHM:II/099 177 913,00
4078676 Svit.Source four zoom 2ks DHM:II/100 89 147,90
4078677 Šicí stroj PFAFF 20U53 DHM:II/101 85 485,40
4078678 Šicí stroj Pegasus M DHM:II/102 65 489,60
4078679 Sněhová fréza DHM:II/103 38 990,00
4078680 Notebook Toshiba Satellit DHM:II/104 99 308,00
4078682 Projektor Rollei Twin DHM:II/106 64 730,00
4078683 Digitální fotoaparát DHM:II/107 34 950,00
4079674 Vysavač průmyslový DHM:II/137 46 138,70
4079675 Nabíjecí zdroj nouz.osv. DHM:II/138 66 640,00
4079676 PC Tesco AVP 910 DHM:II/139 47 124,00
4081065 Server pro ředitelství DHM:II/140 95 238,00
4085577 Osvětlovací pult ETC ION 1024 DMX DHM:II/143 349 860,00
4078713 Osobní automobil Honda DHM:III/010 295 000,00
4078714 Škoda Felicia Combi LX DHM:III/011 351 139,20
4078715 Stěhovací vůz IVECO DHM:III/012 3 322 189,00
4078717 Avia Skříňová DHM:III/014 60 000,00
4078718 Křídlo Forster DHM:IV/001 15 000,00
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078719 Křídlo Forster DHM:IV/002 15 000,00
4078720 Křídlo August Forster DHM:IV/003 15 000,00
4078721 Cembalo DHM:IV/004 17 000,00
4078722 Křídlo Rosler DHM:IV/005 15 000,00
4078723 Kontrafagot Hockel DHM:IV/007 10 500,00
4078724 Křídlo Scholze DHM:IV/008 15 000,00
4078725 Křídlo Petrof DHM:IV/009 10 600,00
4078726 Dirigentský stůl DHM:IV/010 13 544,00
4078728 Harmonium DHM:IV/013 10 350,00
4078729 Piano Petrof DHM:IV/014 12 075,80
4078730 Piano Forster DHM:IV/015 12 500,00
4078731 Harfa DHM:IV/017 100 000,00
4078732 Tympány 4x DHM:IV/018 17 970,00
4078733 Kontrabas umělecký DHM:IV/019 19 500,00
4078734 Varhany ET 62 /Joneš/ DHM:IV/020 30 990,00
4078735 Tuba DHM:IV/021 15 495,00
4078736 Piáno Rosendorf DHM:IV/024 15 000,00
4078737 Violoncello /Holek/ DHM:IV/025 40 000,00
4078740 Televizor Color 419 DHM:IV/029 16 500,00
4078741 Zesilovač DHM:IV/033 11 380,00
4078742 Zesilovač DHM:IV/034 11 380,00
4078743 Zesilovač DHM:IV/035 11 380,00
4078744 Zesilovač DHM:IV/036 11 380,00
4078745 Zesilovač DHM:IV/037 11 380,00
4078746 Zesilovač DHM:IV/038 11 380,00
4078747 Zesilovač DHM:IV/039 11 380,00
4078748 Repro Yorkvile Y SM DHM:IV/041 15 350,00
4078749 Repro Yorkvile Y SM DHM:IV/042 15 350,00
4078750 Mix Soundcraft DHM:IV/046 60 470,00
4078752 Pianino Forster DHM:IV/051 14 500,00
4078753 Klarinet B /Koupil/ DHM:IV/052 12 000,00
4078755 Klarinet B /Tipek/ DHM:IV/054 12 000,00
4078756 Čistící stroj DHM:IV/055 53 900,00
4078757 Soubor nábytku 19ks DHM:IV/056 122 000,00
4078758 Zvuk.mix.pult SOUNDCRAFT DHM:IV/057 122 000,00
4078759 Soubor nábytku 35 ks DHM:IV/058 81 388,60
4078760 Dodatek k IV/ 058 DHM:IV/058 A 3 660,00
4078762 Trubka Courtois DHM:IV/060 46 600,00
4078763 Trubka Courtois DHM:IV/061 46 600,00
4078764 Flétna Cantabile DHM:IV/062 84 399,90
4078765 Tympán Adams DHM:IV/063 85 576,60
4078766 Tympán Adams DHM:IV/064 93 842,10
4078767 Tympán Adams DHM:IV/065 92 288,20
4078768 Kouřostroj DHM:IV/066 39 022,60
4078769 Výrobník oparu DHM:IV/067 27 623,60
4078770 Soubor nábytku 83 ks DHM:IV/068 231 059,00
4078771 Chladící skříň DHM:IV/069 22 728,60
4078772 Chladící skříň DHM:IV/070 22 728,60
4078773 Chladící stůl s vitrínou DHM:IV/071 66 291,75
4078774 Obchodní regál 4ks DHM:IV/072 32 208,00
4078775 Mikrovlná trouba DHM:IV/074 24 156,00
4078776 Modul SOUNDCRAFT DHM:IV/075 20 530,00
4078777 Přenosný regulátor světel DHM:IV/076 74 908,00
4078778 Zesilovač CROWN CE 2000 DHM:IV/077 32 100,00
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078779 Zesilovač CROWN CE 2000 DHM:IV/078 32 100,00
4078780 Zesilovač CROWN CE 2000 DHM:IV/079 32 100,00
4078781 Lesní roh HOLTON-FARKAS DHM:IV/080 145 040,00
4078782 Lesní roh HOLTON-FARKAS H279 DHM:IV/081 164 842,00
4078783 Trumpeta B Bach Stradiv. DHM:IV/082 64 109,50
4078784 Reprosoustava JAMO PRO DHM:IV/083 59 560,00
4078785 Bassklarinet Buffet Cramp DHM:IV/084 205 000,00
4078786 Lesní roh DHM:IV/085 132 150,96
4078787 Anglický roh Fossati DHM:IV/086 203 580,00
4078788 Pozoun Conn 88-HK-O DHM:IV/087 79 562,00
4078789 Pozoun Conn 88-HK-O DHM:IV/088 79 562,00
4078790 Pozoun Conn 88-H-CL DHM:IV/089 108 996,00
4079677 Příčná flétna Yamaha DHM:IV/090 87 912,00
4079678 Pikola Yamaha YPC 81 DHM:IV/091 61 590,00
4079679 Mixážní pult DHM:IV/092 368 113,50
4079680 Nahrávací studio DHM:IV/093 188 793,10
4079681 Mikroportový systém DHM:IV/094 714 753,00
4081066 Flight case DHM:IV/095 47 600,00
4081067 Moving head 2 ks DHM:IV/096 130 662,00
4081068 Moving head 2 ks DHM:IV/097 130 662,00
4081069 Repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/098 99 789,00
4081070 Repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/099 99 789,00
4081071 Repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/100 99 789,00
4081072 Repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/101 99 789,00
4081073 Repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/102 99 789,00
4081074 Repro Meyers UPJ-1P DHM:IV/103 99 789,00
4081075 Repro Meyers USW-1P DHM:IV/104 99 998,00
4081076 Repro Meyers USW-1P DHM:IV/105 99 998,00
4081077 Harfa DHM:IV/106 425 944,98
4086716 Mikroportový systém DHM:IV/110 79 970,50
4086717 Dataprojektor SANYO PLC XP-100 BKL vč. objektivu DHM:IV/111 160 000,00
4086718 Kamerový systém - soubor zařízení DHM:IV/112 54 066,00
4086719 Automatický HOBOJ zn. Buffet Crampon BC3643G-2-0DHM:IV/113 90 000,00
4081107 komunikace-zpevněné plochy,dílny  Americká KO 4 386 590,97
4047315 Zhořelecká 344/5 (Malé divadlo) ND-01-P-0344 25 246 596,50
4047316 nám. Dr. E Beneše 462/27 (Divadlo F.X.Šaldy) ND-01-P-0462 76 286 658,30
4076527 Americká 851/63 (nebytový dům s halou) ND-03-P-0851 10 413 000,11
4076528 hala ND-03-P-0851 32 696 640,67
4076529 hala, sklad ND-03-P-0851 18 517 107,75
4078452 1642-804,38 PA/01/2/00002:000/0|H 1 320 800,00
4078453 1126-3,03 PA/01/2/00003:000/0|H 3 414,00
4078454 420-800 PA/01/2/02032:000/0|H 336 000,00
4078455 1236-115,84 PA/01/2/02033:000/0|H 143 183,00
4078456 1658-795,17 PA/01/2/02034:000/0|H 1 318 400,00
4076524 1653-460,74 PA/01/2/04543:000/0|P 761 606,12
4076525 2649-373,88 PA/01/2/04545:001/0|P 990 406,69
4076526 2823-364,99 PA/01/2/04545:002/0|P 1 030 379,71
4076522 1294-574,32 PA/01/2/04545:003/0|P 743 168,48
4076523 1853-574,32 PA/01/2/04545:004/0|P 1 064 213,00
4081108 plot,dílny Americká PLOT 773 468,41
4078832 Program noty SW 43 050,00
4078833 Program PEGAS vstupenky SW 150 600,00
4078834 Grafický program SW 44 161,00
4078835 Program herní plán SW 50 400,00

5



Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078836 Tapiserie, účet 032,umělecké dílo UD: X/001 60 000,00
4078837 Scén.návrh-Othello,účet 032, umělecké dílo UD: X/002 25 000,00

                                                         Celkem : 193 262 625,50
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec

6
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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1  

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N A 
Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace 

 

Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. …/09 ze dne 29. října 2009 podle   
§ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

s c h v a l u j e 

zřizovací listinu Naivního divadla Liberec, příspěvkové organizace. 
 

I.   

ZŘIZOVATEL  

Zřizovatel : Statutární město Liberec 

Sídlo : Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1,  PSČ: 460 59, okres Liberec 

Kraj : Liberecký 

Identifikační číslo : 00262978 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

Název : Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo : Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ : 460 31  

Identifikační číslo : 00083178   

Právní forma : příspěvková organizace 
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III. 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO Ú ČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI  

1. Hlavní účel činnosti 
 
Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace (dále jen "příspěvková organizace") 
naplňuje své poslání výkonem divadelní činnosti, která přispívá k rozvoji a zvyšování 
myšlenkové, morální a estetické úrovně dětí a mládeže. V rámci této činnosti veřejně 
předvádí loutková a jiná divadelní díla. 

 

2. Odpovídající předmět činnosti 
 
a) Příspěvková organizace vytváří a reprodukuje představení pro děti a mládež                  

v libereckém regionu i mimo něj dle potřeby a poptávky; zajišťuje dopravu dětských 
návštěvníků na vlastní divadelní představení; uvádí hostující soubory, skupiny              
a jednotlivce; organizuje festival MATEŘINKA. 

 
b) Příspěvková organizace pořádá výstavy v prostorách divadla. 

 
c) Příspěvková organizace realizuje ediční činnost, včetně prodeje programů                      

k představením a poradenskou činnost v oblasti divadla.  
 
Při zajišťování těchto činností spolupracuje příspěvková organizace s národními                       
a mezinárodními institucemi v oblasti kultury. 
 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada 
města. 

2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován 
v době své nepřítomnosti. 

3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve 
všech věcech jménem této příspěvkové organizace a podepisuje se tak, že k názvu 
příspěvkové organizace připojí svůj podpis s uvedením funkce.  

4. Ředitel příspěvkové organizace se při výkonu své funkce řídí platnými předpisy, zřizovací 
listinou, směrnicemi a pokyny zřizovatele.  

5. Ředitel příspěvkové organizace je za svou činnost zodpovědný zřizovateli. 

6. Ředitel příspěvkové organizace v plném rozsahu zabezpečuje a odpovídá za úplnost, 
pravdivost a správnost vedení účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace. 

7. Ředitel příspěvkové organizace stanovuje vnitřní organizační strukturu organizace, 
organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a směrnicemi zřizovatele. 

8. Ředitel příspěvkové organizace řídí příspěvkovou organizaci podle organizačního řádu       
a v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. 
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V. 

VYMEZENÍ MAJETKU Z ŘIZOVATELE                                                      
PŘEDÁVANÉHO ORGANIZACI K HOSPODA ŘENÍ 

       Příspěvkové organizaci se pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti předává  
k hospodaření  níže uvedený majetek zřizovatele (dále jen svěřený majetek): 

a) dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - budovy, stavby a pozemky tvořící funkční 
celek, 

b)  dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý – samostatné 
movité věci a soubory movitých věcí, 

c)  drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.  
 
Svěřený majetek je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.   

 

VI. 

NABÝVÁNÍ MAJETKU  

       1.  Příspěvková organizace po dobu trvání své činnosti nabývá majetek pro svého 
zřizovatele,  není-li dále stanoveno jinak.  

       2.    Organizace je oprávněna nabývat pro svého zřizovatele pouze s jeho písemným 
    předchozím souhlasem   

               - nemovitý majetek, 

         - dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, pokud 
 je jeho pořizovací cena v jednotlivém případě vyšší než 100 000,- Kč; předchozí 
 písemný souhlas zřizovatele je vyžadován i pro nabytí majetku s nižší cenou, 
 pokud by  celkový objem tohoto majetku pořízeného v kalendářním roce  
 přesáhl částku 300 000,- Kč. 

        Předchozí souhlas zřizovatele je vyžadován k nabytí výše uvedeného majetku        
bez  ohledu na způsob jeho pořízení.       

      Majetek nabývaný organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje za svěřený 
majetek ode dne jeho nabytí.  

  3.  Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od data účinnosti této zřizovací        
listiny na základě kupní smlouvy nabývá z rozhodnutí zřizovatele do svého 
vlastnictví organizace.  

4.  Do svého vlastnictví může organizace dále nabývat majetek jen v případech              
a způsobem stanoveným v zákoně č. 250/2000 Sb. v platném znění, na základě 
individuálního rozhodnutí nebo souhlasu zřizovatele. 

5.    Organizace je oprávněna nabývat pouze majetek, který slouží činnostem vymezeným 
      ve  zřizovací listině. 
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VII. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

1.   Příspěvková organizace má při hospodaření s majetkem svěřeným i s majetkem     
ve svém vlastnictví následující  povinnosti: 

 a)  majetek spravovat  efektivně, hospodárně, a účelně jej využívat k zajištění 
 hlavního účelu činnosti, pro který byla zřízena. K doplňkové činnosti je 
 oprávněna majetek využívat za  podmínky, že tím nenaruší chod své hlavní 
 činnosti, popř. nepoškozuje zájmy vlastníka, 

 b)   o  majetek  pečovat  v souladu s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej 
 před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Je povinna dbát na to, 
 aby jeho opotřebení odpovídalo účelu a rozsahu jeho použití  a chránit jej před 
 neoprávněnými zásahy, 

 c)   vést o majetku  řádnou účetní a operativní evidenci v souladu s ustanovením 
 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů                 
 a navazujících právních norem; je povinna odděleně evidovat majetek svěřený      
 a majetek ve vlastnictví organizace, 

 d)  provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zněním příslušných 
 právních předpisů a v termínech stanovených zřizovatelem. Inventurní zápis      
 a inventurní soupisy předkládat zřizovateli v termínu, který organizaci stanoví, 

 e)    při nabývání majetku a jeho správě dodržovat ustanovení platných zákonů 
 včetně zákona    č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

 f)  zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické 
 prohlídky majetku, 

 g)    odepisovat dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními předpisy  podle 
 odpisového plánu schváleného zřizovatelem, 

 h)    změny stavu svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 (přírůstky, úbytky), které nastanou v průběhu běžného roku, je organizace 
 povinna bez zbytečného prodlení oznamovat odboru ekonomiky a věcně 
 příslušnému odboru zřizovatele, 

 i)  organizace je povinna včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení 
 pohledávek a dbát na to, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv 
 vyplývajících ze závazků dlužníků. Odpis nedobytných pohledávek schvaluje   
 na základě žádosti organizace zřizovatel. 

   

2. Svěřený nemovitý majetek  

a)   Svěřený nemovitý majetek nesmí organizace prodat, zastavit, vložit, ručit s ním       
či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost nepotřebným, je povinna 
neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b)  Organizace smí uzavírat nájemní smlouvy s délkou trvající maximálně 1 rok. Uzavřít 
nájemní smlouvu na delší období lze jen s předchozím písemným souhlasem 
zřizovatele. Smlouvy o výpůjčce lze vždy uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele. 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod organizace a hlavní účel, ke kterému 
byla  zřízena.  
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c)   Organizace je povinna udržovat svěřený nemovitý majetek v provozuschopném 
stavu a za tím účelem provádět jeho údržbu a opravy  v souladu s  plánem oprav       
a údržby, předloženém ve stanoveném termínu, který schvaluje věcně příslušný 
odbor zřizovatele.  Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod        
na majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je 
organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) 
nahlásí písemně věcně příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení protokolu     
o havárii. 

d)  Technická zhodnocení, rekonstrukce a modernizace  na svěřeném nemovitém 
majetku může organizace provádět jen s předchozím souhlasem věcně příslušného 
odboru zřizovatele. Souhlas musí mít písemnou formu a obsahovat základní 
technické a ekonomické podmínky realizace akce.  

e)  Nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem. Organizace je povinna zřizovateli 
neprodleně oznámit vznik skutečností (škod) zakládajících pojistnou událost věcně 
příslušnému odboru. 

 

3. Svěřený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek movitý 

a)  Svěřený dlouhodobý nehmotný a hmotný movitý majetek nesmí organizace prodat, 
zastavit, vložit, ručit s ním či jinak ho zatížit. Stane-li se majetek pro její činnost 
nepotřebným, je povinna neprodleně tuto skutečnost sdělit zřizovateli. 

b)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím 
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna neprodleně písemně oznámit 
věcně příslušnému odboru zřizovatele.  

 c)   Svěřený dlouhodobý movitý majetek udržuje organizace v provozuschopném stavu, 
zajišťuje jeho údržbu a opravy, a s předchozím souhlasem věcně příslušného odboru 
také jeho případné technické zhodnocení . 

      d)  Organizace může tento majetek vyřazovat jako neupotřebitelný, likvidovat jako  
opotřebovaný nebo prodat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.   
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

      e)    Organizace je povinna dlouhodobý hmotný majetek movitý pojistit. 
 

4. Svěřený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek   

a)  Organizace smí tento majetek pronajmout nebo vypůjčit pouze za podmínky, že tím          
nebude narušeno plnění hlavního účelu a předmětu její činnosti. Pronájem nebo 
výpůjčku majetku na dobu delší než jeden rok je povinna písemně oznámit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele.  

b)   Organizace udržuje svěřený drobný dlouhodobý movitý majetek v provozuschopném 
stavu, zajišťuje jeho údržbu a opravy. 

c)    Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zásoby může organizace vyřazovat   
jako neupotřebitelný, prodat nebo likvidovat jako opotřebovaný po předchozím 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. V případě provedené likvidace 
majetku je organizace povinna předat zřizovateli kopie zápisu likvidační komise. 
Příjmy z prodeje tohoto majetku jsou výnosem organizace. 

  d)    Organizace je povinna tento drobný dlouhodobý hmotný majetek pojistit. 
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VIII. 

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 

1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace a finanční vztahy mezi zřizovatelem             
a organizací se řídí: 

 

a) obecně závaznými předpisy upravujícími rozpočtová pravidla a hospodaření 
příspěvkových organizací – zejm. zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  v platném znění, 

b) dalšími předpisy, pravidly a pokyny zřizovatele upravujícími zejména finanční vztah  
k rozpočtu zřizovatele, hmotnou zainteresovanost organizace, odvodové povinnosti     
a závazné ukazatele pro hospodaření. 

 

2.   Organizace je povinna vést řádně účetní evidenci a plnit svoje daňové povinnosti. Přitom  
se řídí   

a) obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví – zejm. zák. č. 563/1991  
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků, a  pokyny zřizovatele, 

b)  obecně závaznými předpisy upravujícími daňové vztahy – tj. soustavou daňových 
zákonů  v platném znění. 

 

 3.  Při finančním zajišťování své činnosti je organizace povinna dodržovat ustanovení zákona 
č. 137/2006 Sb. o  veřejných zakázkách. 

 

 4. Organizace zajišťuje svou činnost ze zdrojů poskytnutých z rozpočtu zřizovatele                  
a z finančních prostředků získaných vlastní činností. Hospodaří též s peněžními prostředky 
svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, popřípadě i s finančními 
prostředky z jiných zdrojů. 

 

5. Zřizovatel organizaci poskytuje ze svého rozpočtu neinvestiční příspěvky na provoz,  
účelové neinvestiční příspěvky a příspěvky na investice v rozsahu jím uznaných potřeb 
provozu a rozvoje organizace. 

 
     

 6. Organizace může použít k financování své činnosti granty a dotace (např. ze zdrojů 
ústředních orgánů státní správy, z prostředků EU, apod.).   

       Žádost o poskytnutí grantu nebo dotace z těchto prostředků může podávat jen 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele  v případech, že jsou určeny na pořízení 
dlouhodobého majetku, nebo je jejich využití  podmíněno zajištěním prostředků               
na předfinancování či spolufinancování. V ostatních případech postačuje pouze informovat 
o podání žádosti  věcně příslušný odbor  zřizovatele.    
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IX. 

DARY 

 
1. Organizace je oprávněna poskytovat dary jiným osobám jen v případech a za podmínek  

stanovených zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění. 
 
2. Přijímání darů organizací podléhá  předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele v dále   

uvedených případech: 
       - je-li předmětem daru majetek, k jehož pořízení je zapotřebí předchozí souhlas zřizovatele     
      dle článku VI., odst. 2. , této zřizovací listiny,  
       - jde-li o peněžní dar  převyšující částku 300 000,- Kč,  
       - při nabývání majetku darem do vlastnictví organizace. 
 
     Organizace předkládá zřizovateli žádosti o souhlas k nabytí majetku darem do svého 
  vlastnictví prostřednictvím věcně příslušného odboru. 
 
3.   Zřizovatel  dává organizaci předchozí souhlas přijímat do vlastnictví organizace peněžité 
  dary účelově neurčené,  jejichž výše v jednotlivém případě  nepřekročí  50 000,- Kč,   
  maximálně však  do celkové částky 300 000,- Kč  za kalendářní rok.  

 

X. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 
navazuje na hlavní účel a předmět činnosti: 

a) hostinská činnost, 

b) dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, 
se kterými příspěvková organizace disponuje, 

c) poskytování reklamy a propagace výrobků a služeb jiných subjektů, 

d) prodej vlastních propagačních materiálů. 
  

2. Příspěvková organizace má právo uzavírat smlouvy o nájmu nebytových prostor, pozemků 
a smlouvy o výpůjčce: 

a) na dobu určitou, nejvýše na dobu 1 roku, bez souhlasu zřizovatele; příspěvková 
organizace je povinna o těchto smlouvách zřizovatele informovat, 

b) na dobu neurčitou a dobu určitou delší než 1 rok za předpokladu, svěří-li příspěvkové 
organizaci tuto působnost rada města (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích). 
Pronájmy ani výpůjčky nesmí narušovat chod příspěvkové organizace a hlavní účel,   
ke kterému byla příspěvková organizace zřízena.  

Ostatní doplňková činnost smí být uskutečňována jen se souhlasem zřizovatele a po jejím 
uvedení v  dodatku ke zřizovací listině. 
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3. Pro realizaci doplňkové činnosti lze použít shodný majetek jako pro hlavní činnost  včetně 
shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem; jeho užití nesmí narušovat 
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. 

 

4. Příspěvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pro uskutečňování doplňkové činnosti: 

a) při uskutečňování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení živnostenského 
zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku, 

b) výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle 
platných cenových předpisů, 

c) ve vztahu k daňovým záležitostem je třeba dodržovat platné daňové zákony, 

d) doplňková činnost nesmí být ve svém souhrnu dlouhodobě ztrátová, 

e) příspěvková organizace nesmí uskutečňovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu 
stanoveného touto zřizovací listinou, 

f) doplňková činnost musí být v účetnictví vedena odděleně od hlavní činnosti, 

g) zisk vytvořený doplňkovou činností použije příspěvková organizace pro zkvalitnění      
a rozšíření stanoveného hlavního účelu, pokud zřizovatel nerozhodne jinak, 

h) společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost např. (plyn, voda, elektrická energie, 
teplo) musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi činnosti; náklady            
a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí,  

i) výše mzdových prostředků uplatňovaných jako náklad doplňkové činnosti                   
se neusměrňuje (nařízení vlády číslo 447/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Ředitel příspěvkové organizace vypracuje směrnici pro realizaci doplňkové činnosti           
a předloží ji ke schválení zřizovateli. 

 

 

XI. 

KONTROLA P ŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

1. Zřizovatel provádí pravidelnou kontrolu činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové 
organizace. 

 

2. Kontrolou činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkové organizace nebo jejího určitého 
úseku může zřizovatel pověřit i jiný orgán nebo osobu a příspěvková organizace je povinna 
tuto kontrolu umožnit. 
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XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato zřizovací  listina nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2009. 

2. Ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny se zrušuje zřizovací listina ze dne                 
16. prosince 2004 včetně všech jejích dodatků. 

3. Tato zřizovací listina je pořízena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Příspěvková organizace i zřizovatel obdrží po jednom stejnopisu. 

4. Příspěvková organizace se podle § 27 odst. 10 zákona 250/2000 Sb., zapisuje                    
do Obchodního rejstříku, návrh na zápis podává zřizovatel. 

5. Úkoly zřizovatele podle zvláštních zákonů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní 
rada města podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

6. Příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva města na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne 1. listopadu 2009               Ing. Jiří Kittner 
          primátor města 



Příloha ke z řizovací listin ě

1.11.2009

 Název organizace:

 Sídlo organizace: Liberec 4, Moskevská 32/18, PSČ 460 31

 IČO: 00083178

 Forma hospodaření: příspěvková organizace

Specifikace sv ěřeného majetku:

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Software pořizovací 30 609,00

  Movitý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 0,00

  Nemovitý majetek Budovy, haly a stavby pořizovací 34 784 835,40

  Movitý majetek Samostatné movité v ěci pořizovací 5 745 903,00

  Nemovitý majetek Pozemky pořizovací 896 000,00

  Movitý majetek Umělecká díla a p ředměty pořizovací 0,00

                                                     C E L K E M : 41 457 347,40

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK hodnota údaje v K č

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořizovací 183 511,50

  Movitý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizovací 4 902 859,47

                                                     C E L K E M : 5 086 370,97

Naivní divadlo Liberec, p říspěvková organizace

  V souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. .… ze dne ……..… byl vymezen majetek ve 
  vlastnictví Statutárního města Liberec, který se organizaci předává k hospodaření ke dni:
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078513 Stolní el. vrtačka Bosch DHM2 11 658,00
4078569 Soubor nábytku - kuřárna DHM2 72 254,00
4078570 Soubor nábytku - herci DHM2 135 317,00
4078571 Soubor nábytku - herečky DHM2 135 317,00
4078572 Soubor nábytku - technika DHM2 50 451,00
4078573 Soubor truhlářských strojů DHM2 130 380,00
4078574 Mixážní pult ALLEN HEATH DHM2 84 847,00
4079620 Dvojsedadla Amsterdam hlediště DHM2 927 248,00
4079621 Souprava bezdrátového přenosu DHM2 156 149,00
4082454 Škoda Roomster DHM2 413 400,00
4082455 Digit.stmívací skříň a jednotky DHM2 284 228,00
4078514 Promítací stroj MEOPTA DHM2 17 560,00
4078515 Dozvuk.Roland SDE 1000 DHM2 12 000,00
4078518 Přenos.ovládací pult RPP 18 DHM2 50 429,00
4078519 Studiový magnetofon EMS 410 Tesla DHM2 54 600,00
4078520 Stmívací jednotka SPA 62 DHM2 35 000,00
4078521 Stmívací pult SCL DHM2 34 800,00
4078522 Souprava magnetofon SJ 100 s přísl. DHM2 25 871,00
4078523 Alektroakustika-ozvuč.šatny, chodby DHM2 20 627,00
4078524 Ozvučení sálu, jeviště DHM2 22 034,00
4078525 Piano Petrof DHM2 26 180,00
4078527 Stropní svítidla DHM2 52 396,00
4078528 Šatnový pult DHM2 11 318,00
4078529 Šicí stroj Overlock DHM2 14 354,00
4078509 Psací stroj Robotron DHM2 12 935,00
4078530 Mikrofon kondenzátorový snímací DHM2 10 700,00
4078532 Sekret.telefonní souprava DHM2 23 990,00
4078533 Kompresor zvukový DBX 160A DHM2 16 900,00
4078534 Chladící skříň průhledná FKG 370 DHM2 23 900,00
4078535 Koncový zesilovač CROWN 1200 DHM2 30 000,00
4078538 Zvukové zařízení SABINE FBX 900 DHM2 25 600,00
4078539 Reproduktory 2ks DHM2 121 939,00
4078540 DAT recorder SONY DHM2 29 990,00
4078541 Tělový vysílač BODY PACK DHM2 22 800,00
4078542 Tělový vysílač BODY PACK DHM2 22 800,00
4078543 Dvojitý přijímač SHURE DHM2 77 460,00
4078545 Zesilovač CROWN K 1 DHM2 57 640,00
4078546 Stmívací jednotka DHM2 38 410,00
4078547 Stmívací jednotka dimmer Strand DHM2 38 410,00
4078548 Stmívací jednotka zájezdová DHM2 35 420,00
4078511 Kožená pohovka DHM2 13 400,00
4078549 Pianino KLIMA K-117 DHM2 89 060,00
4078550 Osvětlovací pult STRAND DHM2 209 702,00
4078551 Zesilovač CROWN K 1 DHM2 57 640,00
4078552 Osvětlovací pult STRAND SX 25 DHM2 124 928,00
4078553 Zesilovač CROWN 2 HU CP 660 DHM2 42 570,00
4078554 Telefonní ústředna HICOM 125 DHM2 91 571,00
4078555 Soupr.přijímač,vysílač,mikrofon SHU DHM2 132 100,00
4078556 Souprava pro zprac.zvuku DHM2 81 521,00
4078557 Minibus Peugeot Boxer DHM2 792 878,00
4078558 Kuchyňská linka - sekretariát DHM2 46 798,00
4078512 Kožená pohovka DHM2 13 400,00
4078560 Data projektor HITACHI CP-S 225 DHM2 132 980,00
4078561 Vestavěný nábytek vrátnice DHM2 42 846,00
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Rozpis sv ěřeného majetku :
Inv.majetek Ozna čení IM Inv. číslo 1 Po ř.hodnota (v K č)

4078562 Pila kotoučová PK 300N+přísl. DHM2 63 796,00
4078563 Kamerový systém SONY DHM2 66 242,00
4078564 Notebook Thinkpad G40 DHM2 47 886,00
4078565 Soubor nábytek - krejčovna DHM2 108 102,00
4078566 Soubor židlí 2.NP DHM2 41 223,00
4078567 Šicí stroj Coverlock 4852 DHM2 40 037,00
4078568 Soubor nábytku - čekárna DHM2 139 911,00
4047318 Moskevská 32/18 (Naivní divadlo) ND-04-P-0032 16 502 707,00
4047319 Moskevská 56/18a ND-04-P-0056 1 311 375,00
4047320 Moskevská 59/18b ND-04-P-0059 16 930 203,40
4047321 Malé náměstí ND-GA 40 550,00
4078426 202-788,11 PA/01/2/00129:001/0|H 159 200,00
4078427 164-780,48 PA/01/2/00129:002/0|H 128 000,00
4078428 691-793,05 PA/01/2/00130:000/0|H 548 000,00
4078429 72-844,44 PA/01/2/01910:000/0|H 60 800,00
4078508 Software účetnictví RIS SW 30 609,00

                                                         Celkem : 41 457 347,40
POZNÁMKA: 

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je uveden v celkové výši.

Ing. Jiří Kittner
V Liberci, dne                                                  primátor Statutárního města Liberec
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