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platnlimi zákony a na

zál<7adě

usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne

7.3.2a22 se mění súčinnostíod L4.2022 Zíizovacílistina příspěvkové organizace

Knihovna města Olomouce, pffspěvkováotgarizace ze dne I.4.20|5 tak, že nově zní takto:

ZŘIZOYACÍ LISTINA
čt.I.
zřuovatel
Název:

statutámí město olomouc

Sídlo

Horní náměstí 583

IČ:

00299308

77911

oLoMoUC
ó.rr.

Název, sídlo a identifikačníčíslopříspěvkové organtzace

Název:

Knihovna města Olomouce, příspěvková otgarizace

Sídlo:

nám. Republiky 856/1

77900

oLoMoUC

Prármí forma: příspěvkov á ot garizace

IČ:

00096733

ó.rrr.
Vymezení hlavniho účelua tomu odpovídajícíhopředmětu činnosti
1. Hlavní účel:
Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace (dále jen ,,organizace") je zřízena jako
základrn knihovna města a je kulturním reprezentantem statutárního města Olomouce
v celostátním i mezinárodním měřítku. Hlavním účelemorganizaceje poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb občanům,při zachování rovných podmínek pro všechny
občany a všestranné napomáhání všem formám vzděIávání občanůdle platných zákonů
avyužívánísvěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejícíchs ním, r,ykonávaných
za účelemoptimálního vwžitía sníženíňtát, které vypl;ývají z veřejně prospěšného
charakteru otganizace. V této souvislosti se zaměřuje zejménana tyto činnosti:

'
.

budováníuniverzáIního knihovnického a informačníhofondu se zřetelem ke kulturním
hodnotam a informačnímpotřebám občanů,
získáváni, zptacovátní a ochrana fondu regionální literatury,

ll

'
.

půjčovtíní
knihovních fondů, ostatních dokumentu, zvukoqých nosičůa nosiěů dat,
elektronických čteček,elektronických knih
poskytovriní bibliografických a informaěních služeb a rešeršísvým kolektivním
a individuálním uživatelům,
tvorba avyužívénidatabézí,
umožněnípřístupu k placeným či neplacen;irn vnějším informačním zdrojům pomocí
telekomunikačního zařízení,
zprostředkování informací pro veřejnost z vnějšíchinformačních zdrojů, zejména
z oblasti státní správy a samosprávy,
zprostředkování literatury a informací v rámci meziknihovních vlpůjčníchslužeb,
vydávání a veřejné šířeníperiodických a neperiodických tiskovin a publikací
souvisejících s hlavním úěelem,
vystavování origináIi arozmnoženin děl,
veřejné pořádání výstav, přednášek a besed v souvislosti s hlavním účelem,
kulturní výchova dětí a mládeže,
vytvaření vhodného kulturního prostředí,
uchování a rozvoj místních,narodních a mezinárodních kulturních hodnot v oblasti
literárního a hudebního umění,
pořizování, vydávání a prodej předmětů v souladu s hlavním účelem,
poskYování reprografických služeb,
r,ykonávání regionálních funkcí podle zžkona,
zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců,
optimálruryužívání svěřeného i vlastního majetku v souladu s jeho určením.
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2. Předmět činnosti:

Poskytování a uspokojování veřejných knihovnických a informačníchslužeb a všestranné
napomáhání vzdélávání občanůa vykonávání regionálních funkcí.

čl rv.
Označenístatutárních orgánů a způsobů,jakými vystupují jménem organizace

1.

Statutárním orgánem orgarizace je ředitel. Ředitel je do funkce jmenován a
odvolávárr Radou města Olomouce.

2.

Ředitel je zaměstnancem organizace.

3.

Ředitel jedná a vystupuje jménem orgaŇzace samostatně.

4.

V době nepfftomnosti ředitele jedná jménem orgatizace osoba písemně pověřená

z funkce

ředitelem k jeho zastupování.

5. Za

organizaci se statutární orgán podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému
obchodnímu jménu organizace připojí svůj vlastnoručnípodpis.
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čt. v.
Práva a povinnos ti zťlzov ate|e
I

Práva a povinnosti zšzovatele vyplývají z příslušných prármích předpisů ČR.

čt. vl.
Vymezení majetku

l.

Zíízovatel můžepředat organízaci khospodaření majetek ve vlastnictví zŤizovatele (dále
jen,,svěřený majetek"). Seznam svěřeného majetku je Přílohou č. 1 této Zťlzovacílistiny.

2. Vedle majetku specifikovaného předchozím ustanovením organizace užívámajetek jiných
subjektu na základé uzavřených smluv a majetek, kteý nabyla do svého vlastnictví koupí,
darem, směnou, děděním, bezirylatným převodemaz dotací.

3. Organzace je oprávněna nabývat majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla

ňízena do svého vlastnictví a to konkrétně zásoby, oběžný finančnímajetek, pohledávky,
přičemž vymezeni těchto druhů majetku je uvedeno v zákoné č. 56311991Sb., o účetnictví,
ve znénípozdějších předpisů a vyhlášce ě. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zékona č. 563ll991 Sb., o účetnictví,ve znéni pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetníjednotky, ve znění pozdějšíchpředpisů.

4.

Organizace jebez předchozího písemnéhosouhlasu oprávněna nabl.t do svého vlastnictví
majetek potřebný k výkonu své činnosti, pro kterou byla zŤízena ato;
drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého doba použitelnosti je delšínež jeden
rok a ocenění je v částce 7 tis. Kč a vyššía nepřesahuje částku 60 tis. Kč,
drobný dlouhodobý hmotnY majetek, u kterého doba použitelnosti je delšínež jeden
rok a ocenění jedné položky je v částce 3 tis. Kč a vyššía nepřesahuje částku
40 tis. Kč,
dlouhodobý nehmotn;ý majetek s dobou použitelnosti delšínež jeden rok, u kíerého
ocenění převyšuje částku 60 tis. Kč a nepřesahuje částku 200 tis. Kč (s qýjimkou
majetku uvedeného v č1. VI. odst. 6),

dlouhodobý movitý tunotnY majetek s dobou použitelnosti delšínež jeden rok
a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 tis. Kč a nepřesahuje částku 200 tis. Kč
(s uýjimkou majetku uvedeného v čl. VI. odst. 6),

přičemžvymezení těchto druhů majetku je uvedeno v zákoně č.5631199I Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 56311991 Sb., o účetnictví,ve znénípozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetrríjednotky, ve znění pozdějšíchpředpisů.

5.

Otgarizaceje oprávněna s předchozím písemným souhlasem věcně příslušnéhonáměstka
primátora nabyí do svého vlastnictví majetek potřebný k l^ýkonu své činnosti, pro kterou
bylazíízena, ato

.

dlouhodobý nehmotn;f majetek s dobou použitelnosti delšínež jeden rok, u kterého
ocenění převyšuje částku 200 tis. Kč - 500 tis. Kč (s výjimkou majetku uvedeného
v čl. VI. odst. 6),
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dlouhodobý movitý hmotný majetek s dobou použitelnosti delšínež jeden rok a
ocenění jedné položky převyšuje částku 200 tis. Kč - 500 tis. Kč (s výjimkou majetku
uvedeného v čl. VI. odst. 6),

přičemžlrymezetú těchto druhů majetku je uvedeno v zékonéě. 5631199l Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce ě. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563l199I Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé
lybrané účetníjednotky, ve znění pozdějšíchpředpisů.
6. Organizace je povinnalryžádat si předchozí písemný souhlas zřizovatele k nabltí:
nemovitého majetku,
pří pořízeru motorových dopravních prostředků,
dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, jehož poŤizavací cena je
vyššínež 500 tis. Kč.,
ke zřizení věcného břemena,
majetku formou věcného daru.
7. Pokud by dodatečně lyšlo najevo, že organízace hospodařila ke dni nabytí účinnostitéto
Zřizovací listiny ještě s jiným majetkem, než je uveden v Příloze č. 1 k této Zřizovaci
listině, považuje se tento majetek za majetek předaný příspěvkové orgartizaci
khospodaření, tj. svěřený majetek. O takto zjištěném majetku jsou strany povinny se
neprodleně informovat a zajistít, aby byl tento majetek uveden do příloh ke Zřizovací
listině a aby byl v katastru nemovitostí proveden zápísprávahospodaření s tímto majetkem
ve prospěch organizace.

čt. vrr.
Vymezení majetkových práv a povinností

l.

Organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek a majetek, který nabyla bezúplatným
převodem od zťlzovatele i majetek získaný vlastní činnostídržet a hospodárně vyrržívat pro
plnění hlavního účelua předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této Zřizovací listiny,
pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho dalšírozvoj a zvelebení,
véstjeho evidenci a véstjej v účetnictví.

2. Organízace je povinna svěřený majetek a majetek, který má ve vlastnictví, chránit před
zničeníma poškozením, chranit j"j před odcizením nebo zneužítímnebo před
neoprávněnýmí zásahy. Je povinna sledovat, zda dhůnícivčas a řádně plní své závazky
azabezpečit, aby nedošlo kpromlčenínebo zántkupráv ztěchto závazki vyplývajících.
Je povinna včas uplatňovat právo na niáhradu škody a právo na vydání bezdůvodného
obohacení. Dle písemného pokynu zíizovatele tento majetek pojistí.

3. Oryanizace není oprávněna svěřený nemoviý majetek a nemovitý majetek bezúplatně
převedený zíizovatelem prodat, směnit, darovat, zatížitzástavnim právem ani věcnlými
břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo jej jinak použít
k účastina podnikání třetích osob, nestanoví-li tato Zřizovací listina jinak.

4. Organizace je povinna majetek, který do svého vlastnictví nabyla od svého zřizovatele
bezúplatným převodem a kte4ý se stane pro ni trvale nepotřebný, nabídnout přednostně
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bezúplatně ňizovateli. Nepřijme-li zíizovatel písemnou nabídku, můžeorganízace po jeho
předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek
stanovených zřizovatelem.
5. Organízace je oprárměna bezúplatně a úplatně převést movili majetek (vyjma svěřeného a
majetku dle odst. 4), jehožvstupní cena je lyššínež 40 tis. Kč, na jednu věc, pokud věc má
provozně-technické funkce delšínež jeden rok, pouze po předchozím písemnémsouhlasu
zíizovatele. Příjem z prodeje za cenu v místě a čase obr,yklou vede v účetnictvía použije
jej k obnově spravovaného majetku.

6.

Movi{ý majetek (vyjma majetku svěřeného a majetku dle odst. 4), kteý se stane pro
otganízaci neupotřebitelný pro své poškození,opotřebení, zastatani úitnych vlastností
nebo pro nákladnost provozu a jeho nehospodárnost, tedy již nemůžesloužit svému účelu,
je organizace oprávněna vyřadit z evidence majetek:
. s předchozím písemným souhlasem věcně příslušnéhonáměstka primátora
v pořizovací hodnotě do 40 tis. Kč na jednu věc, žádost musí b}t doložena
písemným posouzením minimálně tříčlennékomise tvořené zaměstnanci
příspěvkov é or ganizace,
s předchozím písemným souhlasem ňizovatele v pořizovací hodnotě nad 40 tis.
Kč na jednu věc, žádost musí bý doložena písemným odborným posouzením.
Následně otganizace zajistí jeho likvidaci předepsaným způsobem.

.

7. Orgalizace je povinna oznfurit

předem svému zřizovateli prodej vlastního majetku
vymezeného v čl. VI. odst. 2 s pořizovací cenou u dlouhodobého hmotného majetku r,yšší
než 40 tis. Kč na jednu věc, u dlouhodobého movitého nehmotného majetku vyššínež
60 tis. Kč na jednu věc. Zřizovatel má přednostní právo na odkoupení tohoto majetku
v ceně obvyklé a orgarizace má povinnost uěinit mu písemnou nabídku. Příjmy z tohoto
prodeje jsou příjmem organizace.

8. Organizace je oprárměna bez souhlasu zřízovatele pronajmout, výjimečně ďídit pacht či
vypůjčitsvěřený movitý majetek a movitý majetek bezúplatně převedený zíizovatelem
v pořizovací hodnotě do 40 tis. Kč na jednu věc, nebo na soubor věcí, tvořící jeden funkční
celek, jakož i svěřený nemovitý majetek a nemovitý majetek bezúplatně převedený
zřízovatelem, a to na dobu do 12 měsíců.Ostatní svěřený movitý majetek, nemovitý
majetek a při pronájmech, pachtech či výpůjčkáchdelšíchnež jeden rok, je orgatizace
oprávněna samostatně pronajmout, zřídit pacht či vypůjčitsvěřený movitý majetek
a nemovitý majetek pouze po předchozím souhlasu ňízovatele a v souladu s podmínkami
stanoveným í zřizov atelem.

9. Při pronájmu svěřeného nemovitého majetku a movitého majetku je povinna orgatizace
sjednat výši nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší,v odůvodněných případech
nájemné ve výši pokrfvajícínaklady s nájmem související včetně účetníchodpisů. Příjem
zpronájmu svěřeného majetku je výnosem orgatizace, která jej vede v účetnictvíodděleně
a použije jej qíhíadně na opravy aúdržbllspravovaného majetku.
10

.

Orgaruzace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout si nebo lypůjčitsi
nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištértl,své hlavní činnosti, na
dobu kratšíjednoho roku. Na dobu delšínež jeden rok je otganizace oprárměna si
pronajmout nebo lypůjčitnemoviý a movitý majetek, kteý nezbýně potřebuje k zajištění
své hlavní činnosti, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami
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Stanovenými zňzovatelem. Při pronájmu nemovitého a movitého
majetku je organizace
povinna sjednat nájemné v místě a čase obvyklé nebo nižší.

ll,

Za ochranu majetku a výkon práv povinností při hospodaření s majetkem odpovídá
.a
ředitel. Ředitel ve,.vnitřním orgarrizir,nrm
predpisu otgatizace stanoví úkoly, práva
a Povinnosti jednotliqých zaměstnanců při hospodáření s majetkem, jakož
i okrÚ-funtci,
s jejichŽ výkonem je sPojena hmotná odpovědnost.
Ředitel .tunor.o.j" vnitřní organtzační
řád, stanowje organizační strukturu a rmitřní směrnice.

12, VlastnÍ, svěřený a bezúplatně převedený majetek otgarizace eviduje,
vede jej ve svém
ÚČetnictvÍ, Provádí jeho účetní,popřípadě, pokud tak umožňuj ,áíon
r,. s§eigg2 Sb.,
o daních zpříjmi, ve znění pozdějšíchpředplsů, daňové odpisy. "
13, Organizace odPovídá za Škoduvzniklou na majetku a na zdraví
třetích osob v důsledku
nedodrŽení obecně závazných právních předpisů, zejména na úseku
bezpečnosti
a ochrany zdravípři práci, požárníochrany a-zivotnft-rcprostředí.
14, Orgartízace je oPrárměna provádět stavební investičníčinnost jen
s předchozímpísemn;ým
souhlasem zřizov atele.

75, Zřizovatel uděluje Předchozí souhlas kpřijímání peněžit}ch darů
účelověneurčených,
kteý je urČen sPoleČně i pro více prtívníchjednání. Or§antzaceje oprávněna přijímat
PeněŽité darY ÚČelově neurčenés tím, že So peněžité dalýlsou ,diojeÁrezervního nebo
investiČníhofondu organizace. V souvislosti s tímto udělě"}r" pr.a"rrozím
souhlasem je
PřísPěvková orgalizace povinna informovat zřizovatelě 2i ročně, vždy k 30. 6.
a k 31. 12. kalendářního roku o celkové částce takto získaných
prostředřů.
V PříPadě PeněŽi§ch daru účelověurčených a jiných aaru preaio žíorgÁzace zřizovateli
souPis Přislíbených darŮ pro zajištění souhlasu zřizovate].e, kte4ý jě
*t"y pro přijetí
těchto darů. Tento soupis bude předkládán ke dni 30. 6. a3l. 12.
kalendářního roku.
Informace bude obsahovat qýši daru, identifikaci dárce,typ daru
a účeldaru. organizace
účtujeo přislíbených darech v souladu s platrrou legislativou.
16, Organizace není opnívněna poskytovat dary jiným subjektům, s
výjimkou obvyktých
PenéŽitYch nebo věcných darů svým zaměstnanÓ,irn u ji"ý* osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb.
17, Orgarizace není oPrávněna uzavŤít smlouvu o úvěru nebo půjčc
e, převzítnebo poskytnout

Úvěr nebo PŮjČku s výjimkou půjčekz fondu kulturníci u ,oóiamich
potřeb, ato za
Podmínek stanovených vyhláškou MF Čn č. n4l2002 Sb., o roáou kulturních
asociálních Potřeb, ve znénípozdějších předpisů bez předchozího písemného
souhlasu
zřizovatele.

18, Organizace nenÍ_oprárTrěna poskytnout dotaci, převzít dluh, přistoupit
kdluhu, převzít
zánlkY (ruČitelský závazek), zajišťovat závazky, přistoupit kzávazku
a smlouvě
o sdružení.

19, organizace je oprávněna upustit od vymáhaní pohledávky
do v}še 10 tis. Kč, jejíž
lrymáháni se jeví jako neúspěšnénebo by náklady spojené s
vymáhánim přeqýšily
Pohledávku samotnou. Pohledávky vede naáál" ,r" ,rrérn ,ie"t ,i.trri na podron at ory"Í,
6
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ÚČtech. Na vyžádání ňizovatele doložíorganizace u těchto pohledávek, že jejichl
vymáhání je neúspěšnénebo nákladné. Upustit od vymáhtíní pohledávky ve výši nad
10 tis. Kč můžeotgartizace pouze po předchozím písemném souhlasuňízovatele.
20. Organizace neni oprávněna bez souhlasu zřizovatele kpostoupení pohledávek za částku
nížší
než 80 % její nominální hodnoty.

2I. Organizace není oprávněna provádět peněžítéa nepeněžitévklady

do

jiných společností.

22. Orgartizace neni oprárměna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůčijiným subjektům je oprávněna jen spředchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky,
ani být směnečným ručitelem.

23. Orgaruzace není oprávněna uzavirat dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delšínež
6měsícŮ. Organizaceje oprávněnakpoíízenívěcí a služeb niákupem na splátky nebo

k uzavření smlouvy o nájmu s právem koupě nad 6 měsícůjen po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.

24. Organizace nesmí ňízovat nebo zakládat právnické osoby, nesmí mít majetkovou účast
v právnické osobě ňízenénebo založené zaúčelempodnikání.

25. FinanČnívňah organizace k rozpočtu ňízovatele, zejména výše příspěvku, závazné
ukazatele pro hospodařeni a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem
vždy nakaždý kalendářní rok.

26. Organízace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem a jím pověřeným
osobám v rozsahu a způsobem daným pokyny zíizovatele. Orgaruzace je povinna
předložit zřizovateli na požádání nejpozději do 7 pracovních dnů od úzvy všechny
dokumenty, o které je požádána a které se váahují k její činnosti.
27.Majetkovápráva, nevymezená organizaci touto Zřizovacílistinou, vykonává zřizovatel.

čt. vrrr.
Okruhy doplňkové činnosti
7. Za doplňkovou činnost se považuje činnost uvedená v bodu, která je prováděna nad rámec
hlavního účelua je určena pro dalšífyzické a právnické osoby.

2. Pto doPlňkovou činnost mohou
zajištění.

bý

využívány volné zdroje

a

zdroje určenépro její

3. Doplňková činnost smí b;ýt prováděna porlze na základé katkulovaných cen minimálně
na úrovni úplných nákladů.
4. Podmínky pto realízaci doplňkové činnosti:
navazule na hlavní účelpříspěvkové organizace,

.

ll

l
'

nesmí narušovat plnění hlavních úkolůorganízace,
je sledována odděleně od činnosti hlavní.

5. Za předpokladu, že doplňková činnost splňuje podmínky § 420 a 42l zékona č. 89l20I2
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, a podmínky § 2 zákona ě. 455ll99l
Sb., o živnostenskémpodnikání (,,žívnostenskýzákon"), ve znénípozdějších předpisů, je
orgalizace povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy váahující se
k podnikání.

6. K lepšímuvwžitísqich hospodářských možnostía odborností svých
zřizovatel povoluje lykonávat příspěvkové otgantzasi tyto doplňkové činnosti:

zaměstnanců

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až3 živnostenskéhozákona
Obory ěinnosti:

zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

činnost

ó. rx.
ostatní ustanovení

1.

Zřizovatel můžestanovit závazné předpisem způsob vytvoření a použiti fondů, limit
mzdových prostředků a odpisový plán. K planu účetníchodpisů, které jsou zdrojem
investičníhofondu, uděluje zŤizovatel organizaci písemný souhlas.

2.

Y návaztostina předcházející ustanovení je organizace oprávněna použivat prostředky
z investičního fondu v souladu s ust. § 31 zékona č. 25012000 Sb., o rozpočtorlých

pravidlech, ve znénípozděj šíchpředpisů, takto

:

finančníprostředky rrad 200 tis. Kč na jednu akci v rámci ídržby,opravy nebo
investičníakce v daném kalendářním roce po předchozím souhlasu věcně příslušného

niáměstka primátora,

finančníprostředky nad 500 tis. Kě na jednu akci v rámci ídržby,opravy nebo
investičníakce v daném kalendiřním roce po předchozím souhlasu Rady města
Olomouce.
Pňspěvková orgatizace je povinna do 31. ledna příslušnéhoroku předloží zřizovateli
tvorbu a ěerpání investičníhofondu za předchozí rok a jeho soulad se zřizovatelem
schváleným odpisovým plánem.

3.

Orgalizace je odpovědná za Ťádné plnění svých daňoqfch povinností plynoucích z její
činnosti.
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4.

Finančníhospodaření orgarizace
č.25012000 Sb.,

o

je

upraveno příslušnými ustanoveními zákona
rozpočtových pravidlech územních rozpočtůve znění pozdějších

předpisů a zákonem ě. 5631199I Sb., o účetnictvíve znénípozdějšíchpředpisů.

5.

Orgarizace sestavuje účetnízávérku v souladu se zákonem ě. 5631199l Sb., o účetnictví,
ve znéni pozdějšíchpředpisů a vyhlášce é. 41012009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 56311991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpišů,pro
některé vybrané účetníjednot§, ve zněni pozdějšíchpředpisů.

6.

Termíny a konkrétní postup předkládaní wkazn účetnízávěrky jsou upřesněny

7.

Ziizovatel si vyhrazuje právo ověření účetnízávérky, případně určit organizaci povinnost
ověřit účetnízávěrku auditorem.

8.

a organízace, pokud nejsou stanoveny v této
Zřízovací listině, se řídípříslušnými právními předpisy.

ňízovatelem.

Dalšípráva a povinnosti ňizovatele

čt. x.
Vymezení doby, na kterou je organizace zíízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

čl xr.
závérečná ustanovení

1. Zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem
Olomouce dne 7. 3.2022 a s účinnostíod

2.

1

.

města

4. 2022.

Účinnost této Zřízovací listiny pozbýváplatnosti Zřizovací listina ze dne 1.4.2015
včetně přílohy zŤizovací listiny.

3. Tato Zřizovací listina je

r,yhotovena ve čtyřech vyhotoveních, zruchž každémá
platrrost originálu, dvě vyhotovenínáIežíorganizaci a dvě r,yhotovení ňízovateli.
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MBA

ffi

pŘíloHn č. t xe

zŘzovlcí llsrlruĚ

schválené usnesením Zastupitelstva města Olomouce dne 6.6.2022

Název organizace: Knihovna města Olomouce příspěvková organizace
Sídlo organizace: nám. Republiky 85611,779 00 Olomouc
lČ: 00096733

Soupis majetku statutárního města Olomouce, ktený se příspěvkové organizaci předává k hospodaření
Pozemky vč. jejich součástí
součást pozemku

Budova s č.p,
nebo budova bez č,p.

KÚ NoVá Ulice parc. č. st. 92

součástí pozemku je staVba stavba občanského vybavení

Budova s č,p, 500

625

KÚ NoVá Ulice parc. č. st.93

souóástí pozemku je staVba Budova s č,p, 501
slavba občanského vybaVení

st. 1 81

653

KÚ olomouc-město

st. 862

237

KÚ NoVé sady parc. č, st. 862

katastřálni
území

Druh pozemku a
způsob využiti

Parcela č.

Výměra (m2}

Popis objektu

NoVá Ulice

ostatní plocha -j]ná
plocha

645l1

67

KÚ NoVá U ice parc. č. 645/1

NoVá UIice

zahEda

649l1

642

KU NoVá Ulice parc. č. 649/1

NoVá Ulice

zahÁda

100

KÚ NoVá Ulice parc. č.649/2

NoVá Ulice

zaŇada

65012

517

KÚ NoVá Ulice parc. č.650/2

NoVá UIice

zahlada

650/3

234

KÚ NoVá Ulice parc. č.650/3

NoVá Ulice

zastavěná plocha a
nádVoří

st.92

576

NoVá Ulice

zastaVěná plocha a
nádVoří

st. 93

olomouc-město

zastavěná plocha a
nádVoří

NoVé sady

zastaVěná plocha a
nádVoří

parc. č. st. 181

součástí pozemku.ie staVba stavba občan§kého vybaveni
součástí pozemku je staVba

_

stavba technického Vybaveni

Budova na ulici Trnkova č. p. 521, pozemek parc. č. st. 862 v k,ú, Nové Sady u Olomouce bude příspěvkové organizaci Knihovna města
svěřena od 1,7 ,2022, po skončeni nájemni smlouvy se společnosti OLTERIM & TD Olomouc, a.s.
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BUdoVa s č,p, 586

Budova

lé.p,521

