Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 22.03.2022
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dodatek č. 1

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Dne 07.12.2021 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi novou Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, s účinností od
01.01.2022.
Součástí zřizovací listiny jsou přílohy, ve kterých je uvedena hodnota majetku předaného příspěvkové
organizaci k hospodaření a hodnota majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace. Hodnota tohoto
majetku se každý rok na základě inventur mění z důvodu nákupu nového vybavení, vyřazování
nepotřebného nebo zastaralého majetku nebo stavebních úprav budov a předávání majetku
zřizovatelem po dokončení investičních akcí. Z tohoto důvodu je třeba každoročně schválit aktuální
účetní hodnotu nemovitého a movitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření,
aby byla účetní hodnota majetku v souladu se zřizovací listinou.
Účetní hodnota movitého a nemovitého majetku uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 na účtech 018 (drobný
dlouhodobý nehmotný majetek), 021 (stavby), 022 (samostatné movité věci a soubory movitých věcí),
028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek), 032 (kulturní předměty) a 902 (jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek) vychází z účetního stavu majetku k 01.01.2022. Položkové soupisy veškerého
movitého a nemovitého majetku dle inventarizace jsou uloženy v příspěvkové organizaci (dle Čl. 8
odst. 5 zřizovací listiny).
Zastupitelstvo města Kuřimi nyní schvaluje na základě těchto změn v majetku předaného příspěvkové
organizaci k hospodaření Dodatek č. 1 ke zřizovací listině.
Návrh dodatku byl vypracován ve spolupráci s vedením příspěvkové organizace Centrum sociálních
služeb Kuřim.

Vytvořeno 15.03.2022 20:10:42

1

Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim,
Zahradní 1275/10, IČO 49457276, s účinností od 01.04.2022.
Termín plnění: 23.03.2022
Zodpovídá: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vytvořeno 15.03.2022 20:10:42
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

IČO: 00281964
www.kurim.cz

DODATEK č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace
Centrum sociálních služeb Kuřim,
Zahradní 1275/10, IČO 49457276
Článek 1

Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Kuřimi vydalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě svého usnesení č. Z/2021/0118 ze
dne 07.12.2021 Zřizovací listinu příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim (dále jen
„zřizovací listina“).
Článek 2

Změna zřizovací listiny
1. Tímto Dodatkem č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb
Kuřim, Zahradní 1275/10, IČO 49457276 (dále jen „Dodatek“) se zřizovací listina mění takto:
1.1 Nahrazuje se Příloha č. 1 Dlouhodobý movitý a nemovitý majetek svěřený
k hospodaření Centru sociálních služeb Kuřim a jeho hodnota ke dni 01.01.2022.
1.2 Nahrazuje se Příloha č. 2 Soupis nemovitého majetku ve vlastnictví Centra sociálních
služeb Kuřim a jeho hodnota ke dni 01.01.2022.
Článek 3

Závěrečná ustanovení
1. Další ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01.04.2022.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží
příspěvková organizace a tři zřizovatel.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Kuřimi usnesením č. Z/2022/xxx dne
22.03.2022.

V Kuřimi dne xx.xx.2022

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města Kuřimi
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

IČO: 00281964
www.kurim.cz

Příloha č. 1 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim

Dlouhodobý movitý a nemovitý majetek
svěřený k hospodaření Centru sociálních služeb Kuřim
a jeho hodnota ke dni 01.01.2022
svěřeného k hospodaření Centru sociální
Účet číslo

Dlouhodobý movitý a nemovitý majetek – umístěný na ul.
Zahradní 1275/10

pořizovací cena v Kč

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

166 754,92

021

Ostatní stavby

111 732,50

022

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

3 576 969,63

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

3 846 199,60

032

Kulturní předměty

902

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

Účet číslo
028

Dlouhodobý movitý majetek
– umístěný na ul. Jungmannova 950/28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek

28 423,00
9 053,80

pořizovací cena v Kč
41 494,00
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

IČO: 00281964
www.kurim.cz

Příloha č. 2 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Kuřim

Soupis nemovitého majetku ve vlastnictví Centra sociálních služeb Kuřim
a jeho hodnota ke dni 01.01.2022
Účet číslo 021 100 – Ostatní stavby
Kat.
úz.

Na
pozemku
par. č.

Číslo
LV

Kuřim

382/6

3117

Adresa

Pořizovací cena
v Kč

Zahradní č.e. 1282

44 688,90

Ostatní stavby ve vlastnictví příspěvkové organizace celkem

44 688,90

Způsob využití stavby

garáž
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