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Dodatek �. 5 
 

ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace 
Hv�zdárna a planetárium �eské Bud�jovice s pobo�kou na Kleti 

 
Jiho�eský kraj 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  �eské Bud�jovice 
I� 70890650 

zastoupený hejtmanem Mgr. Ji�ím Zimolou 
dále jen „z�izovatel“ 

 
schválil 

 
usnesením Zastupitelstva Jiho�eského kraje �. 442/2009/ZK ze dne 15.9.2009, podle § 35   
odst. 2 písm. j) zákona �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tuto zm�nu 
z�izovací listiny p�ísp�vkové organizace Hv�zdárna a planetárium �eské Bud�jovice  
s pobo�kou na Kleti, Zátkovo náb�eží 4, 370 01 �eské Bud�jovice, I�O: 00070327 
 
 

�lánek I 
 

Z�izovací listina p�ísp�vkové organizace Hv�zdárna a planetárium �eské Bud�jovice  
s pobo�kou na Kleti ze dne 14. 4. 2003 se m�ní a dopl�uje takto: 

 
1. �lánek VI. z�izovací listiny organizace se nahrazuje novým textem, který zní: 

 
�lánek VI. 

   Sv��ený majetek 
 
Vymezení majetku ve vlastnictví z�izovatele, který se p�ísp�vkové organizaci p�edává 
k hospoda�ení („sv��ený majetek“):  
 

1. nemovitý majetek v rozsahu uvedeném v p�íloze �. 1.A, která je nedílnou sou�ástí této 
z�izovací listiny. 

2. movitý majetek v rozsahu podle inventarizace k datu p�evodu státního majetku do 
majetku kraje uvedeném v p�íloze �. 1.B. 

 
 
2. �lánek VII.  z�izovací listiny organizace se nahrazuje novým textem, který zní: 
 

�lánek VII. 
Vymezení práv a povinností ke sv��enému majetku 

 
Organizace je povinna nemovitý majetek, movitý majetek, finan�ní majetek a práva a 
závazky, sv��ené jí z�izovatelem k hospoda�ení: 

- efektivn� a ekonomicky ú�eln� spravovat, 
- pe�ovat o jeho ochranu a zvelebování, 
- provád�t jeho inventarizaci v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy, 
- hospoda�it s ním v souladu s p�íslušnými právními p�edpisy. 
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Specifikace majetkových práv a povinností je upravena v p�íloze �. 2, která je nedílnou 
sou�ástí této z�izovací listiny. 
 
3. Nov� se dopl�uje p�íloha �. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

P�íloha �. 2 
 

ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace 
Hv�zdárna a planetárium �eské Bud�jovice s pobo�kou na Kleti 

 
Vymezení práv a povinností p�ísp�vkové organizace 

ke sv��enému majetku 
 

1. 
1.1 Organizace hospoda�í se sv��eným majetkem (dále jen „majetek”), uvedeným 

v p�ílohách �. 1A a 1B ke z�izovací listin� p�ísp�vkové organizace v�etn� majetku 
získaného vlastní �inností nebo darem, tj. i s pen�žními prost�edky získanými vlastní 
�inností, p�ijatými z rozpo�tu z�izovatele, ze státního rozpo�tu, prost�edky svých 
fond�, pen�žními dary od fyzických a právnických osob v�etn� prost�edk� 
poskytnutých z Národního fondu a ze zahrani�í, z rozpo�tu Evropské unie a podle 
mezinárodních smluv z obdobných finan�ních mechanizm�. 

1.2 Organizace nabývá majetek pro svého z�izovatele. 
 
 
2.        Ke sv��enému majetku má následující práva a povinnosti: 
 
2.1      Využívat veškerý majetek k zajišt�ní hlavní �innosti, pro kterou byla organizace 

z�ízena. K dopl�kové �innosti je oprávn�na majetek využívat pouze v p�ípadech, 
nenaruší-li tím svoji hlavní �innost a nepoškodí zájmy vlastníka. 

2.2      Pe�ovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku. 
2.3      Provád�t zákonné revize a kontroly majetku. 
2.4      Provád�t �ádnou inventarizaci majetku minimáln� v termínech stanovených zákonem 

o ú�etnictví a mimo�ádnou inventarizaci na základ� požadavku a pokyn� z�izovatele. 
2.5      Umožnit z�izovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to z�izovatel požádá. Osobám 

pov��eným z�izovatelem vykonat kontrolní �innost je organizace povinna zejména 
umožnit nahlédnout do jejich doklad�, ú�etní a majetkové evidence a technických a 
provozních záznam� �innosti a dalších dokument� tak, aby mohly plnit p�íslušnou 
sm�rnici z�izovatele stanovující organizaci provád�ní kontrol. 

2.6      Provád�t odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle z�izovatelem 
schváleného odpisového plánu. 

2.7      Uzavírat smlouvy k zajišt�ní provozu organizace v souvislosti s �innostmi uvedenými 
v �l. IV z�izovací listiny a povolenými dopl�kovými �innostmi v �l. VIII. z�izovací 
listiny podle skute�né pot�eby organizace.  

2.8     Vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých p�ípadech do výše 50 tis. K� 
v�etn�, jedná-li se prokazateln� o nedobytnou pohledávku nebo jestliže náklady 
na vymáhání pohledávky by prokazateln� p�esáhly její výt�žek. 

2.9      Samostatn� zadávat ve�ejné zakázky malého rozsahu, vybírat nejvhodn�jší nabídky 
a uzavírat p�íslušné smlouvy v souladu s vnit�ními p�edpisy z�izovatele pro zadávání 
ve�ejných zakázek. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby neinvesti�ního a 
investi�ního charakteru, kdy náklady na jednu akci bez DPH nedosáhnou 2 mil. K�. 

2.10 P�i nakládání s majetkem jednat a samostatn� zastupovat z�izovatele v právních 
vztazích, zastupovat z�izovatele v �ízeních p�ed soudy a orgány státní správy zejména 
podle zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákona �. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 
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a pozemkových ú�adech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, v rámci daném schválenou 
územn� plánovací dokumentací pro území kraje a zájmy Jiho�eského kraje jako 
vlastníka dot�ených nemovitostí, zákona �. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ve v�cech 
evidence motorových vozidel, zákona �. 168/1999 Sb., o pojišt�ní odpov�dnosti za 
škodu zp�sobenou provozem vozidla, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákona �. 
114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, ve v�ci 
ud�lování souhlasu vlastníka ke kácení d�evin rostoucích mimo les. 

 
 
3.        Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku: 
 
3.1      Využívat majetek pro �innosti, které jsou uvedeny ve z�izovací listin�. Nesmí majetek 

bez souhlasu z�izovatele zcizit, zatížit zástavním právem ani v�cnými b�emeny, ani jej 
vložit do majetku právnických nebo fyzických osob z�ízených nebo založených 
za ú�elem podnikání. 

3.2      Oznámit neprodlen� z�izovateli majetek nepot�ebný pro další �innost organizace. 
3.3      Zpracovat každoro�n� plán po�ízení investic na daný rok, který schvaluje z�izovatel. 
3.4      Zajiš�ovat opravy a údržbu majetku v souladu s finan�ním plánem  

a plánem po�ízení investic organizace schváleným z�izovatelem na období jednoho 
roku a s obecn� závaznými p�edpisy pro zadávání zakázek, p�íp. dalšími pravidly 
schválenými z�izovatelem, a to p�i nákladu na jednu akci do 2 mil. K� bez DPH 
v�etn�. 

3.5      Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemk�, byt�  
a reklamních ploch na dobu ur�itou, maximáln� na dobu p�ti let. Organizace je p�itom 
povinna postupovat v souladu s p�edpisy z�izovatele pro nakládání s majetkem kraje. 

3.6      Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemk�, byt�  
a reklamních ploch  na dobu neur�itou, s krátkodobou výpov�dní dobou, maximáln� 
t�i m�síce tak, aby mohla organizace kdykoli s využitím výpov�dní doby pronájem 
ukon�it. Organizace je p�itom povinna postupovat v souladu s p�edpisy z�izovatele 
pro nakládání s majetkem kraje. 

3.7      U objekt�, které jsou kulturními památkami, se organizace musí �ídit zvláštním 
p�edpisem o státní památkové pé�i. 

 
 
4 Práva a povinnosti organizace k movitému majetku: 
 
4.1 Zajiš�ovat opravy a údržbu majetku v souladu s finan�ním plánem  

a plánem po�ízení investic organizace schváleným z�izovatelem na období jednoho 
roku a s obecn� závaznými p�edpisy pro zadávání zakázek, p�íp. dalšími pravidly 
schválenými z�izovatelem, a to p�i nákladu na jednu akci do 2 mil. K� bez DPH 
v�etn�. 

4.2 Sjednat p�j�ku, výp�j�ku, pronájem nebo nájem movité v�ci pokud je to pot�ebné, 
vhodné a možné z hlediska zajišt�ní �inností, které jsou uvedeny ve z�izovací listin� 
organizace a jsou sjednány za obvyklých podmínek. 

4.3 Nabývat movitý majetek darem (pen�žním i nepen�žním) v hodnot� nad 200 tis. K� 
v jednotlivých p�ípadech jen za p�edchozího písemného souhlasu z�izovatele. 

4.4 Vy�azovat, likvidovat a prodávat majetek do výše z�statkové hodnoty majetku 100 tis. 
K� v�etn� v jednotlivých p�ípadech, bez souhlasu z�izovatele, pokud tento majetek 
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nebude upot�ebitelný v ostatních právnických osobách z�izovaných a zakládaných 
krajem. 

 
 
5. Organizace se �ídí dále zákonem �. 250/2000 Sb., zákonem �. 320/2001 Sb., o finan�ní 

kontrole, v platném zn�ní a dalšími souvisejícími platnými právními úpravami 
a vnit�ními p�edpisy z�izovatele. 

 
 

 
�lánek II 

 
Ostatní ustanovení z�izovací listiny z�stávají nedot�ena a tento dodatek se stává její nedílnou 
sou�ástí. 
 

�lánek III 
 
Tento dodatek nabývá ú�innosti dnem 15.9.2009. 
 
 
�eské Bud�jovice, dne  
 

 
 
 

Mgr. Ji�í Zimola 
hejtman Jiho�eského kraje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


