
STATUTÁnNÍ uĚsro rnÝunr_vrÍsrpr

Zastupitelstvo města Fýdku-Místku
schvaluje

podle $ 84 odst. 2 písm. d) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní ňízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s $ 27 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona
ě' 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoětů , ve zněni pozdějších předpisů

svým usnesenimz21, zasedéní zastupitelstva města č. VIIV8.3.2|. ze dne 14. 9.2009

nové znění

ZR.IZOVACI LISTINY

pří sp ěvkov é ot ganizace
Městská knihovna Fýdek-Místek, příspěvková or gartizace

Úvodní ustanovení

1. Rozhodnutím přednosty okresního úřadu Frýdek-Místek ze dne 30. 10. t992 byla
s účinností ke dni I. l. 1993 ňízena příspěvková otgartizace Knihovna, Fýdek-Místek,
tČ +lgggl2t. PŤijejím vzniku byla-schválena zÍiiovací listina ze dne 22. 12. Igg2
ve znění pozdějších dodatků, včetně nového znění ze dne 15. 12.2003 '

2. Na zakladě předávacího protokolu ze dne 30. 12. 1992 plní funkci zakladatele
s pravomocí ňizovat a řídit tuto příspěvkovou organizaci Město Frýdek-Místek.

3' Zastupitelstvo města Fýdku-Místku na zál<Iadě nového projednaní a vdůsledku zrněny
obecně závantých právních předpisů ruší súčinností ke dni t3. 9. 2OO9 znění ňízovaci
listiny ze dne 15. 12. 2003 včetně znění všech jejích pozdějších dodatků a tato znění
s účinností ode dne 14.9.2009 naltaz,sje tímto novým zněním.

čt. r
označení zÍwovate|e

Nazev: Statutární město Frydek-Místek
Právní forma: obec
IČ: 00296643
Sídlo: Radniční 1148, 738 22 Fýdek-Místek
ZaÍazeni obce do okresu: Fqidek-Místek
(dáIe též,,zÍizov ate|")

čt. rr
Označení organizace

Nazev: Městská knihovna Fýdek-Místek, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvkováotgartizace
IČ: 479gg72l
Sídlo: Jiráskova 506, 738 01 Fqýdek-Místek
(dále též,,or ganizace")
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Čl nr
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

1. Městská knihovna je veřejnou knihovnou. Její účel vyplyvá ze zékona ě. 2571200Í sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Plní následující funkce:
a) městskou _ prostřednictvím sítě poboček na území města uspokojuje požadavky

a potřeby obyvatel
b) regionáIni_brazené z jiných zdrojů než je příspěvek zřízovate|e.

Hlavní předmět činnosti organizace;

Buduje a zpracovává knihovní fondy odbomé, populárně naučné a krásné literatury
a dalších dokumentů a informačních pramenů - periodik' zvukových a audiovizuálních
dokumentů, CD RoMů se ďetelem k potřebám občanů všech sociálních skupin.
Buduje, archivuje, odborně zpracovává a zpřístupňuje fond regionální literatury, poskytuje
informace o regionu.
Buduje a zpřístupňuje interní databtne ze všech fondů knihovny, vylžívá a zpřístupňuje
externí informační ďatabáze a vnější informační zdroje, ke kteým má knihovna přístup.
Účastní se budování společných databání a výměny dat s dalšími knihovnami.
Zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním a institucionálním
uŽivatelům svými qýpůjčními, informačními, bibliograťrckými, rešeršními

2.

a)

b)

c)

d)
e)

a reprografic(imi službami v půjčovnách a studovnách'
f) Zpřístupňuje knihovní a informační dokumenty bez ohledu na místo jejich

vzniku a místo uložení (meziknihovní ýpůjční služby, mezinárodní meziknihovní
výpůjční služby).

g) Umožňuje svým uživatelům využivat přístup k veřejným informačním sítím za předem
stanovených podmínek. Poskytuje telekomunikační služby.

h) Pořádá exkurze, kurzy a školení, besedy, soutěže, knihovnické lekce' výstavy a další
kulturní akce podporující hlavní poslaní knihovny. Provádí agentáňni činnost,
komponované audiov izuální pořady a audiovizuální pro dukce.

i) Provádí ediční a publikační činnost, vydává neperiodické publikace ve smys|u zákona
3711995 Sb.

j) Působí jako koordinační, metodické, konzultační a vzděIávací centrum pro veřejné
knihovny.

k) Navazuje kontakty sjinými knihovnickými subjekty, vysokými školami a dalšími
institucemi, včetně zahraničních a podílí se na vývoji veřejného knihovnictví.

l) Na základě smluv nakupuje a odborně zpracováváknihovní fond pro jiné knihovny.

čt. tv
Statutární orgán

1. Statutárním orgánem otganizace je ředitel, jmenovaný radou města. Ředitel jedná
jménem orgatizace samostatně' Je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své
činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a pokyny
zÍizovatele vydanými na jejich zžkladě.

2. Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce a stanoví, kteý ze zástupců v době
nepřítomnosti ředitele jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny řediteli.

/z
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Reditel organizace plní úkoly zaměstnavatele podle příslušných platných právních
předpisů,uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci organizace a stanovuje
platy těmto zaměstnancům podle příslušných platných právních předpisů'

Čt. v
Vymezení majetku ve vlastnictví zÍizovate|e předávaného organizaci k hospodaření

(dále jen ,osvěřený majetek")

ZÍizovate| svěřuje organizaci k hospodďení
s jeho přírustky a úbytky uveden vpříloze
součástí.

majetek ve vlastnictví zÍizovatele, kteý je spolu
č. 1 této ňizovaci listiny, která je její nedílnou

b)

cl. vI
Vymezení majetkových práv organizace

obecná ustanovení:
a) organizace hospodďí se svěřeným majetkem, včetně majetku získaného vlastní

činností pro hlavní účel, k němuŽ byla ňízena a v rámci předmětu její činnosti,
a to v rozsahu stanoveném ňizovací listinou.
organizace nab1ývá majetek pro svého ňizovate|e, nestanoví-li zakon jinak.
ZŤizovatel' může stanovit, ve kterých případech je k nabýí takového majetku
třeba jeho předchozí písemný souhlas.
otganizace můŽe nab;it do svého vlastnictví povze majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zÍízena, a to darem s předchozím písemn1im souhlasem
zÍizovatele a v souladu s pravidly danými ňízovatelem'
organizace hospodaří s peněŽními prostředky získanými vlastní činností, včetně
účelových dotací a příspěvků od jiných subjektu, peněžními prostředky přijatymi
zrozpočtu ňizovatele, zrozpočtu kraje, peněžními prostředky přijatymi
ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodďí s prostředky svých fondů,
s peněŽními dary od fyzických a právnických osob.
organizace hospodďí se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném touto
zÍizovací listinou a pokynů ňizovatele, byly-li vydany.
otganízace je povinna svěřený majetek udrŽovat a opravovat, včetně
periodických revizi, chrrínit před poškozením a zničením, jakož i proti
neoprávněným zásahům.

g) Majetková ptáva neupravená touto zÍizovací listinou vykonává orgarizace
samostatně v rámci platné právní úpravy'

Nemovitý majetek:
a) organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat,

směnit, darovat), zatižit zástavním právem ani věcnýrni břemeny, není
oprávněna jej vložit do majetku právnických nebo fuzických osob nebo jej jinak
použivat k účasti na podnikríní třetích osob.

b) organizace je oprávněna pronajmout a qýjimečně vypůjčit svěřený nemovitý
majetek, včetně majetku získaného její činností, na dobu neurčitou s maximálně
tříměsíční qipovědní lhůtou. Ke každému ziíměru pronajmout majetek na dob\r
delší neŽ 1 rok je povinna si předem zajistit písemný souhlas příslušnóho
odvětvového odboru. Nájemní smlouvy uzavirá organizace vlastním jménem
na svůj vlastní účet.

c)

d)

e)

f)

2.
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c) organizaceje povinna zajišťovat včasnou a řádnou údržbu a opravy' včetně revizí
svěřeného nemovitého majetku, které vyŽadují příslušne ptatne piavni předpisy.
JestliŽe předpokládané naklady na jednotlivou úáržbu nebó op.uň piet<roei nebo
dosáhnou ceny 100.000,-- Ki.b9z DPH a více, je organlzace'povinna postupovat
dle bodu 4., písm' a) tohoto článku.

d) organizace je povinna udrŽovat čistotu, pořádek a schůdnost přilehlých
přístupových cest a prostranství, v případě, Že jsou organizaci svěřóny
k hospodďení.

e) organizace je oprávněna s předcl'nzím souhlasem příslušných odboru provádět
stavební změny na svěřeném nemovitém majetku, žejméni nástavby, piístavby,
stavební úpravy, za splnění podmínky dle čl. VI., bodu 4', písm. a) této 1isiiny'

3. Movitý majetek:
a) Funkční, ale pro organizaci oul. nepotřebný a nadbytečný majetek, je organizace

povinna uždy nabidnout přednostně ďizovateli a'iim ziizeivm prispcvkovým
otganizacím (minimálně však třem). Pokud ňizovaiel a jím it 

"ie 
piíspěvkóvé

otganizace odmítnou uvedenou písemnou nabídku, póstupuje organizace dle

b)
čl. VI., bodu 3., písm. b) této listiny.
Orgarizace je oprávněna úplatně převádět vlastrrické právo kmovitému majetku
s předchozím písemn;fm souhlasem odvětvového odboň, a to vlastním jménem na
svůj vlastní účet.

4.

c) Organizaceje oprávněna úplatně převádět movitý majetek, který vytvořila vlastní
činností nebo který je svou povahou určen k próaeii"v rámci doplrkovo činnosti
organizace(zbor'i_potraviny, aj.),atobezo^"r"niuvedenýchíet. vI', bodu 3.,písm. a), b) této listiny.

d) organizace je oprávněna pronajmout a ýimečně vypůjčit svěřený movitý
majetek, včetně majetku získaného její činnóští, na dobu_náurčitou s maximálně
tříměsíční qypovědní lhůtou. Ke každému ziíměru pronajmout majetek na dobudelší než 1 rok je povinna si předem zajistit pisemny souhlás příslušného
odvětvového odboru' Nájemní ,ňlo,ruy uzávírá Zigu^ru"" vlastním jménem
na svůj vlastní účet.

e) organizaceje oprávněnauzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím
souhlasem zÍizovatele. Toto omezení se 

_něvztahuje 
na půjěky příspěvkové

organizace poskýované z fondu kulturních a sociálních potréb"dl; pi"t# právní
úpravy.

Í) orgar1i7u"" je oprávněna pořizovat věci niíkupem na splátky nebo smlouvou
o nájmu s právem koupě jen s předchozimsouhlasem zšizovate|e.g) organízace není oprávněna nakupovat-akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímatje jako protihodnofil za své pohledávky vuči jiným subjektuň le'oprávněnajen se souhlasem zÍizovatele.

Společná ustanovení k majetku:
a) orgarttzaceje poy1nn1 zadávatveŤejné zakázky ve smyslu zžkona č' 13712006 sb.,o veřejných zakěnkách, v platném znění, či ve smysiu jiného právníholředpisu

tento zákon nahrazujíciho, a to za následujících podmínek:o Jestliže předpokládaná vyše budoucího peněŽitého závazku činí ménáneŽ 100'000'-- Ki bez DPH, je oryamizace oprávněna realizovat veřejnou
zakázku samostatně'
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., jestiiŽe př'ecpokiadallá i,-vše bLicÍoucíilc penčŽitého Zai'a.zkli činí i00.000 _- F'c

bez DPI-1 aŽ 2.000.000.__ Kč bez DF!{. je cigatiizaee Dc_\/lirrla i'-r'Žádai

si předen'i píserirný sc'-thias ,ledoueího cdr,,ěivor,ého oclbct'il k zálrlěr'r'r z'adai

veřejnou. za'káz|l.tt'

" je stliŽe pře dpokládu'';' r,-išf bLrdor-rcíiro peněŽiiéiro zár,,azkt;' činí rlíe * iieŽ

2'00O'000,--Kč bez DPH. vylilazuje si zřizorlatei prái,c' r'ealizO..'at pi'eeinlětllOi-i

zakázk-a prostřecinictr'iirr investičního ocÍboru. a t0 0d salnotnéiro roz1rocinr-rtí

cd záměru zariat ileřeiirou zakázku.
b) Mcvitý a irenovitý nra3etek ;e pojištěn zi'izovateierrr pro případ odcizerrí a plo

případ Živeiné u.dá1osti" r'četnč ,lodcvoiních škod' Crgairizace Je poviii:ra rizai:řít
.pojistné sinlour,,'týkajíeí Se pojištění oipovědncsti Za škoriri zplisobeno-.r

plovczem motorového voziclla a iravarijrrílio pojištěni a v ostatních přípar1eci:

zajistlt pojištění nlajeti<ir die pokynů zř'izovaieie. Skodi," které na inajetkii

vznikl1ou, je atganizace povitlna oznánrit odboir'i správy obecnílro illajetkLr

neprodieirě. nejpozdčji rÍc irásiedujícílro dne od ieiich zjištění.

r) Za ocirranu t:ra1etku a výkon PÍárz a povinností při lrospocÍařerlí

se svěřenýrr nrajetkem odpor,ídá ředitel organizaee' B_edite1 orgairizace je poviirerl

sianovlt práva a povirurosti jedriotlivýcli zaměstnaircťl orgarrizace při sprál'ě

nra;etku, jd<oŽ i oknlh furrkcí' sjejichŽ výkonein je spojena obectiá a osobní

lrmotná odpovědrrost. ve r,'nitřtrích předpisech organizace.

d) Pokud zŤizovatel předává organizaci k lrospodai'ení další majetek

ve vlastnictví zř'izovatele (včetriě technického ziiodnocerrí rrtajetku)' který není

uveden v pi-íloze č. 1 této zŤizovaci listiny, musí o torn být učiněn písenrný zápis.

Jiriá maj etkgv{ p1{r.l2;

a) organizace je povima vést účetní a operativní eviderrci nenrovitého a nrovrtého

majetku.
b) organizace je povirura prol.,ádět odpisy majetku podle odpisol'ého piánu

sehvá1eného zřizovatelem'
c) organizace je povinrta prcl,ádět pravidelnou roční inventarizaci majetkri,

tla základě provedených inrlentur předávat zřizovateli soupis pr-írůstků a úbytků

rnajetku.
d) Crganizace net'rí oprávr-rěna poskytovat dary jiirýlri su"ojektťurr, s výjinrkou

obyyklýeh peněŽitýcir nebo r,ěcných darů 5r'ý'nr zanlěstnancům a jiným osobáirr

ze svélro foncju kulturnícli a sociáirríclr potřeb.

e) or.gairizace je oprávtrěrra pr'ijírnat dary pouze v sou'iaclu s pravidly cianýni

zřizor'ate1em.
Í) organtzace je oprár'něna posíoupit pohledá-',ku, přeilzít dlulr' 'r,zc|ál se pyáva

a pronrinoui dlrih jen s př'e<icirozínr souhlaserlr zřizovate]e, nejde-1i c r'záJenrný

zápočet pohiedál'ek '

g) crganizace 1e aTy'á.vněna ručií ilrajetkenr jerr s přecichazirrl sou]riasenr zŤtzo^tale'le.

a to jen jde-ii o lučení za d'lu'Žníka. '1imž ie zYizovaíei nebc jinl ziizená neba

zaloŽená právni cká o sob a.

h) organizace plní povirrnosti provozovatele vyblrazených teclmických zaŤízení.

i) Crga.nizace or1povídá za škod-u ila. lrrajetku r, z.dravi třeiích osob. vzniknor-l_1i

nedocirŽenírn právirích předpisů na úseku bezpečrrostt, poŽární ocluany a Životrrího

prostředí.

J) Likvidaci odpadťi vzrrrklýciL v scuvisiosti s čiiriiostí o'tgarizace:. je organlzace'

povinna sl zajistii i1?,.'t1iasÍfii nakiady.
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6, Ustanovení k pohledávkám:
a) organizace je povinna činit úkony k mimosoudnímu vymáhání pohledávek

po ihůtě splatnosti, vzniklých vůči jiným osobám z její čirrnosti, formou jakychkoliv
ťrkonů směřujících k vymožení pohledávky, uskutečněných v souladu s platn;imi
právními předpisy'

b) Pokud není dosaŽeno její úhrady mimosoudním vymáháním ve lhůtě šesti měsíců po
termínu splatnosti pohledávky, je o tomto organizace povinna informovat příslušný
odvětvový odbor a řešit další vymahaní pohledávky v součinnosti s tímto a právním
odborem zŤizovatele,

c) Bez souhlasu zřizovatele není organizace oprávněna pohledávky promíjet, postupovat
dalším osobám či s nimi jinak manipulovat, s v'ýjimkou případů uvedených
v písemných zásadách zŤtzovateIe.

Čt. vu
Doplňková činnost organizace

1. okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na zď<ladě $ 27 odst. 2 písm' g)

zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

2. okruhy povolené doplňkové činnosti navazujicí na hlavní účel organizace:

a) Maloobchod s pouŽitým zbožím (knihv).

b) Komerční využívání technického vybavení otganízace (zejména kopírovací práce).

c) Poskytování pronájmů (zejménarealitní činnost).

3. organizaci se stanovují tyto podmínky při provozování doplňkové činnosti:
a) organizace nesmí provozováním doplňkové činnosti natušovat plnění hlavního úěelu

organizace.
b) Celkový výsledek provozování všech doplňkových činností organizace nesmí být

za kalendáiní rok ztrátový.
c) Případný zisk vývořený ve své doplňkové činnosti můŽe organizace pouŽít

jen ve prospěch své hlavní činnosti, jestliŽe jí ztizovatel nepovolí jiné qružití tohoto
zdrole.

d) Doplňková čirrrrost musí b1it v účetnictví sledována odděleně od hlavrrí činnosti.
e) Dodávky, provedení prací nebo poskytovaní sluŽeb orgarizací ve své doplňkové

činnosti se realizrrjí podle platných cenových předpisů.

čt. vur
Zajištění kontroly organizace

1. otganizace je povinna strpět kontroly hospodaření prováděné příslušnými orgány
zÍtzovatďre, poskýnout těmto orgánům maximální součirrnost a dodrŽovat pokyny
zÍizovate\e pro provádění kontrol hospodďení organízace. organizace zabezpečije
ve smyslu ust. $ 26 a $ 27 zákona č.3201200r Sb.' o finanční kontrole, provádění
řídící f,rnanční kontroly.
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Ředitel organizace je v rámci své odpovědnosti povinen ve své organizaci zavést

a udržovat vnitřní kontrolní systém a nejméně 1 kÍát ročně zajistit prověření' jeho

účinnosti.

čt. x
Vymezení doby, na kterou je organizace zílzena

organizace je ňízena na dobu neurčitou.

cl. x
Jiná ustanovení

Právní statut příspěvkové organizace a její další práva a povinnosti jsou Vymezeny
zákonem ě. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném

znéni.

Každá zména této ňizovací listiny bude řešena jejím dodatkem. Dodatky budou

očíslovány vzestupně'

Další práva a povinnosti ďizovatele a otgatizace, pokud nejsou stanoveny v této

ňizovací listině, se řídí písemnými zásadami vztahů orgánů města k příspěvkovým
or ganizacím ňizov atele a pří s lušnými p latqými právními předpi sy.

Tato ňizovací listina je vyhotovena ve ětyřech vyhotoveních s plďností originálu. Dvě
vyhotoveni obdtŽí příspěvková organízace a dvě vyhotovení zjizovatel'

Ve Frýdku-Místku dne 14. 9.2009

/
L'a*L,--.

Ing' Eva Richtrová
primátorka

Příloha č. 1: ,,Majetek, který by7 orgartizaci svěřený k hospodaření"

rsr.':T\
ť -..1;1';", '' ii
$ '(;-r.ir,:\ ;rt \L'.,,.\.,i / .l*'
\ x \'<{i/-d9,,

Mgr. Petr
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STATUTÁnNÍ vtĚ'sro rnÝnpr-vrÍsrnr

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
schváli1o

podle $ 84 odst. 2 písm' d) zakona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŤizeni), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s $ 27 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona
č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

svým usnes enim z 8. zasedání zastupitelstva města č.VI'/6.1. I ' - 20. ze dne 4. 6. 2OI2

DoDATEK č. 1

l<e zŘlzovAcÍ LISTINň

příspěvkov é or ganizace
Městská knihovna Frydek-Místek, příspěvková organizace

zedne 14.9.2009

Zřizovací

A. V Čl.
činnost.

B' Tímto
se novou

listina se mění takto:

VII-Doplňková činnost organizace, bod 3. se doplňuje o písrneno d) - Reklamní

dodatkem se ruší příloha č. 1 ke zÍizovaci listině ze dne 14'9.2009 a nahrazuje
přílohou ě. I ze dne 4. 6.2012.

ostatní ustanovení zÍizovaci listiny zustávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení
obdtži příspěvková organizace a dvě vyhotovení zÍizovateL

Ustanovení tohoto dodatku nabyváúčinnosti dne 5. 6.2012.

Ve Frýdku-Místku dne 4. 6.2012

/*L-lť-,Ll'
/ Mgr. Petr Cvik I

primátor

V dobi] trc}; řítlln t itrlst i p t' i t r i.',t, l1'l] Írt )'],'.,'r'''- l

nrírněstck prinrátcil'it lvlgi. Nill clL u i í' l.,il lici 1,. i )rS "
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STATUTÁnNÍ rvrĚsro r'nÝunr-vrÍsrnr

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
schváli1o

podle $ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍizeni), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s $ 27 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona

č.250|2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů'

svým usnes enim z 10. zasedání zastupitelstva města č' IX.D.6.1. ze dne 03. 12. 2012

DODATEK č. 2

l<e zŘlzoVACÍ LISTINĚ

příspěvkov é or ganizace
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ze dne 14.09.2009

A. ZÍizovací listina se mění takto:

Tímto dodatkem se ruší příloha č. 1 ke zÍtzovací listině ze dne 04. 06. 2012 a nahrazuje

se novou přílohou č. 1 ze dne 03. 12.2012,I*"erá je přiložena k tomuto dodatku.

B. ostatní ustanovenízřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení
obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení zÍizovatel

Ustanovení tohoto dodatku nabývá účinnosti dne 0l. 01. 2013.

Ve Frýdku-Místku ai" o:. 1,2. zOI2

h,LJ ful.-.,4'
Iv1gr Michal Pobucký' D4S

náměstek primátora t
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Příloha č. l

ke zŤizovací listině příspěvkové organizace

Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZŤizovatel svěřil k hospodaření příspěvkové organizacike dni nabytí účinnosti nového zněni
zřizovaci listiny dne 14. 09' 2OO9 nemovitý a movitý majetek (dále jen,,majetek")' kteý je
spolu s jeho přírristky a úbýky uveden v této příloze.
Výše majetku je stanovená na zák\adě řádné inventarlzace vždy ke dni 3I. 12. běžného roku,

stejně jako veškerý majetek, poÍizený během běžného roku.

A) NemovitÝ maietek:

Budovy: objekt čp. 506' ul. Jiráskova, Frýdek-Místek, na parc. č. 1117, k' ú. Fýdek

objekt čp. 111, ul. Hlavní, Frýdek-Místek, na parc. č. 75TlI, k. ú. Místek

objekt čp. II2, ul. Hlavní 2. NP, 3. NP, 4. NP, Fqýdek-Místek, na parc. č. I52,

k. ú. Místek

Pozemky:

B) Movitý maietek:

i. Stav movitého majetku ke dni podpisu této přílohy č.

v inventárních soupisech.
2. Přírustky a úbytky movitého majetku za období od 01.

stanoveny dle inventury provedené ke dni 3I. 12.2013.

Ve Frýdku-Místku dne 03. 12.2012

sTATUTÁRrqÍ ruiilsro

547 m2 zastavěnáplocha a nádvoří
68] m2 zastavěná plocha a nádvoří

k.
k.

ú. Fqýdek
ú. Místek

parcela č. 111'7

parcela č. 151/1

4.5

l ke zÍtzovací listině je uveden

01. 2013 do 31 . 12. 2013 budou

-:t. -.. ,b, 'n4-)
PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek

ředite1
Mgr Petrpvik

primáfor



STATUTÁnNÍ uĚsro nnÝonx_nrÍsrnr

Zastupitelstvo města Frýdku-Mí stku
schválilo

podle $ 84 odst' 2 písm. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zÍízeni), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s $ 27 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona
č. 25Ol2OOo Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

svým usnes ením z 15. zasedání zastupitelstva města č. V./5. I ' ze dne 09. 09. 2013

DODATEK č. 3

ke zŘlzoVACÍ LISTINĚ

příspěvkov é or ganízace
M ěsts ká kn ih ovn a Frýd ek-Místek, přís pěv kov á or ganizace

ze ďne L4.09.2009

ZÍízovací listina se mění takto:

V čl. III Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu

se doplňuje písmeno m) _ Zajišťýe bezplatnou donáškovou službu do

s knihovním řádem.

ostatní ustanovení zíízovací listiny zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.
ob drži přísp ěvkov á or ganizace a dvě vyhotovení zÍizov atel.

Ustanovení tohoto dodatku nabýváúčinnosti dne 10. 09.2013.

Ve Frýdku-Místku dne 09. 09.2013

činnosti, bod 2.

domu v souladu

Dvě vyhotovení

,,,**,t#**"

L
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