
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘÍZOVACÍ LISTINY KE DNI 1. 1. 2015

MĚSTO SEDLČANY

Zastupitelstvo města Sedlčany vydává na základě usnesení č. 84 z  24. 10. 2011 v souladu s
ustanovením § 84 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a ustanoveními § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 a 2  zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), tuto

Z Ř I Z O V A C Í  L I S T I N U

příspěvkové organizace

S P O R T O V N Í   A R E Á L Y   S E D L Č A N Y  

Čl. I
označení zřizovatele

Město Sedlčany (okres Příbram), se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
IČ: 00243272

Čl. II
Název organizace

SPORTOVNÍ AREÁLY SEDLČANY
  
  příspěvková organizace

Čl. III
Sídlo organizace

nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany

Čl. IV
Identifikační číslo organizace

72554541
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Čl. V
Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Čl. VI
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Zajišťovat provoz, údržbu a rozvoj:

1. Sportovních areálů v majetku města, které slouží pro:

1.1 Organizované sportovní aktivity registrovaných výkonnostních sportovců a 
      členů tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních klubů.           
1.2 Volnočasové sportovní aktivity veřejnosti a zájmových organizací. 
1.3 Tělesnou výchovu předškolní a školní mládeže.

2. Městských ubytoven vybudovaných ve sportovních areálech:

2.1 Ubytovna na LAS Taverny, K. H. Máchy čp. 105
2.2 Ubytovna na fotbalovém stadionu, Pod Potoky 123

        
3. Sauny vybudované v provozní budově a tribuně fotbalového stadionu, 
    Pod Potoky č.p.151.

Čl. VII
Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává Rada
města Sedlčany a to na základě rozhodnutí rady města.
Ředitel  jedná  jménem  příspěvkové  organizace  v  souladu  s  platnými  předpisy  a  v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis. Je odpovědný radě města za činnost organizace a při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. VIII
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele

Nemovitý majetek zřizovatele, svěřený organizaci k hospodaření, je uveden v příloze č. 1,
která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 
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Čl. IX
Vymezení majetkových práv organizace

1.   Obecná ustanovení

1.1 Příspěvková  organizace  je  povinna  a  oprávněna  svěřený  majetek,  včetně  majetku
získaného vlastní činností, držet a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj,
udržovat jej a provádět jeho opravy, vést evidenci a účetnictví majetku včetně odepisování
majetku  dle  schváleného odpisového plánu,  při  nakládání  s  majetkem je  povinna  dodržet
povinnosti uložené zřizovatelem.
1.2 Organizace je povinna spravovaný majetek zabezpečit  proti znehodnocení,  ztrátě nebo
zcizení.
1.3 Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, včetně
účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s
peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých
ze zahraničí, zejména ze zahraničních veřejných zdrojů.
1.4 Hodnota a rozsah majetku svěřeného k hospodaření jsou každoročně aktualizovány na
základě inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č.  563/1991 Sb., o
účetnictví. Zápis o inventarizaci je součástí zřizovací listiny.
1.5 Organizace je povinna před jakýmkoli  nakládáním s nepotřebným movitým majetkem
nabídnout tento majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
1.6 Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v
rámci platné právní úpravy.

2.   Nemovitý majetek

2.1 Organizace  není  oprávněna svěřený nemovitý  majetek  zcizovat  (např.  prodat,  směnit,
darovat),  zatížit  zástavním  právem  ani  věcnými  břemeny,  není  oprávněna  jej  vložit  do
majetku  právnických  nebo  fyzických  osob  nebo  jej  jinak  používat  k  účasti  na  podnikání
třetích osob.
2.2 Organizace  je  oprávněna pronajmout  a  výjimečně  vypůjčit  svěřený nemovitý  majetek
nebo najmout  si  nemovitý  majetek  na dobu delší  než  1 rok jen s  předchozím souhlasem
zřizovatele a po splnění podmínek stanovených § 39 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní
zřízení).  K pronájmu nebo výpůjčce  dle  odst.  3 § 39 zákona č.  128/2000 SB. není  nutný
souhlas zřizovatele.

3.   Movitý majetek

3.1 Organizace nabývá veškerý movitý majetek do svého vlastnictví.
3.2  Organizace  je  oprávněná  uzavírat  smlouvy  o  půjčce  nebo  o  úvěru  jen  s předchozím
souhlasem zřizovatele.
3.3 Organizace  není  oprávněna nakupovat  akcie  nebo jiné cenné  papíry.  Přijímat  je  jako
protihodnotu  za  své  pohledávky  vůči  jiným  subjektům  je  oprávněna  jen  se  souhlasem
zřizovatele.
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4.   Jiná majetková práva

4.1 zřizovatel  touto zřizovací  listinou dává předchozí  souhlas  organizaci  k přijetí  daru do
hodnoty 40 tis.Kč v jednotlivém případě na dary účelově neurčené.
4.2 Dary účelově určené:
K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39b předloží organizace vždy při posledním
dni  čtvrtletí  na  jednání  rady soupis  přislíbených darů  pro  vyžádání  předchozího  souhlasu
zřizovatele. Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na
základě přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar
zařadí jako zdroj do rezervního fondu.

Čl. X
Doplňková činnost organizace

Okruhy doplňkové  činnosti  jsou  vymezeny  na  základě  ustanovení  §  27  odst.  2  písm.  g)
zákona č. 250/2000 Sb.:

 hostinská činnost
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona

Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci,
která je použije ve prospěch hlavní činnosti.

Čl. XI
Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvková organizace  je  povinna  se řídit  při  svém finančním hospodaření  ustanoveními
zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  při  nakládání  s
finančními  prostředky  ze  státního  rozpočtu  zákonem  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových
pravidlech  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a
platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. XII
Zajištění kontroly organizace

Organizace  je  povinna  umožnit  provádění  kontroly  v  rozsahu  a  způsobem  vymezeným
pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
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Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

Vydáním tohoto úplného znění Zřizovací listiny není přerušena kontinuita trvání organizace, 
počatá dnem 1. 1. 2012, rovněž tak jejích práv a povinností. Tímto se mění Zřizovací listina 
příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, vydaná dne 24. 10. 2011 Městem 
Sedlčany.
Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost
originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

Čl. XIV
Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována

Příspěvková organizace se zřizuje s účinností od 1. 1. 2012 na dobu neurčitou.

Přílohy:
č. 1 – Seznam nemovitého majetku zřizovatele svěřeného organizaci k hospodaření.

V Sedlčanech dne 15. 12. 2014

____________________
     Ing. Jiří B u r i a n 
       starosta města
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