
/t

.( t Zřizovaci listina

Městské zastupitelstvo v Jarcměfi (dále jen MZ)' okes Náchod, svým řozhodnutim ze dne
25.06.1992 schválilo ňzovací (zakládací) listinu ze dne 25-06.1992' kterou byla zřizena
přispěvková organizac€ s niizvem Městské muzeum v Jaroměři.

Tato zíizoyací (zakládací) listina (dríle jen ZL) ve znění změn a dodatků (dále jen D) přijatých na
zríkladě:

. usnesení Mz ze dne 02.06.1998 (Dl ze dne 02.06'1998)'

- . Iozhodnutí xxl' zasedání Zastupitelstva města Jaroměře (dále jen ZM) ze dne 21.06.2001,
usneseni čl. II., odst.5 (ZL ze drc 2I.06'2001),

o loáodnutí ZM ze dle 12-09.2002, usnesení čl. Iv., odst. 3 a usnesení ZM ze dle
23.12.2002, čl. l., bod 7 .3 (Dl ze dle 23.12.2002),

. rozhodnutí ZM ze dne 21.1o.2oo4' usnesení kap. Il., bod 13 (ZLzedne03.ll.2004)'

. zasedéní zM ze dne l9.l0.2006, usnesení kap. III.,bod l7 (ZL ze dne l9.l0.2006),-o jednriní ZM ze dne 29.10.2009, usnesení č. 0480-09-2009-osKT-ZM (ZL ze dne
03.11.2009),

. rozhodnutí ZM ze dne 04.03.2010' usneseni č. 0087-02-2010_oSKT-ZM (Dl ze dne
08.03.2010),

se mění a zní takto (úplné zněni):

Čtrinet I.

Úvodní ustanovení

v-souladu s ustanovenim $ 84 odst. 2 písm. d) z.ákona č' 128/2000 sb.' o obcich (obecní zřízení),
v platném zněni a ustanovení s 27 odst. l zákona číslo 250/2000 sb.' o rozpočtových pravidlech
úzeÍnních rozpočtú, v Platném znění se touto zřizovací listinou 2řizuje příspěvková oÍgaiizace
s názvem uvedeným v Clánku lII' této zřizovací listiny.

Článek II.

Název. sídlo. zařazení do okresu a identiÍikační číslo zřizovatele

Niiev zřizovatele:
sídlo zřizovatele:
Okres:
Identifikační číslo:

Město Jaloměř
niím' Československé armády 1ó' 55l o1 Jarcměř
Náchod
002'72'128

Čtanek Itt'

Název. sídlo" identifikační číslo a právní forma příspěvkové organizace

Nrizev příspěvkové organizace: Městské muzeum v Jaroměři
Sidlo pňspévkove organizace: Jaloméř. Husovaul.2c5. PSČ 55lol
ldentifikační číslo: 00401633
P!á\'ní foÍma: příspěvková organizace



Čta''et tv.

Účel zřízení a Dředmět činnosti DřísDěYkové ořganizace

vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Hlavní činnost muzea vychází ze zék. ě. 12212000 Sb., o ochaně sbírek muzejní povahy a o zněně
něLteých dalších ziálonů, v platném znění, ve kt€Iém se stanoví podmínky ocbrany sbírek,
uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní
povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek muze.jní povalry a sankce za porušení stanovených
poviDností.

Předmět činnosti, a to i za úplalu v souladu s obecně závazn:fini prár'ními předpisy:

1' vedeÍí a shromažďování sbírek hmotných dokladů vývoje plehistorie a historie české
i zahraničiii provenience, předevšim v oborech alcheologie a etnoglafie' zejména se zaméienim
na vj.voj v regionu Jaroměřsko a na pe\alost Josefov a fortifikace 17' až 20. století.

2. Správa sbírek a činnosti rTplývající zejména ze zák. č.12212000 Sb', o ocfuaně sbírek muzejní
povahy a o změně někte{ých dalších zlíkonů' v platném znění' Ke sbírko'i.ým předmětům
pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou' případně zlukovou'

3. správa histolického knižního fondu (sbírkového), včetně sbíIky dokumentů archivní povahy
a odbomé studijní knihovny.

4. výzl_umná činnost v riínci vědních oboru vmuzeu zastoupených, včetně umožnění
badatelských služeb.

5. Příprava expozic histolie regionu, výstavní čirtnost z vlastrrích a lrypůjčených sbírek. piípadné
přebÍání výstav od jiných institucí a zajištění jejich kultumě lýchovního využití dle zák.
č.12212000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně něk1eých dalších zríkonů,
v platném znění' včetně plopagace.

6. Poskýování infoÍmačních sluŽeb souvisejících s předmětem činnosti, a to včetně zpřístupňování
informací prosťednictvím počítačových a jiných sítí.

7' Zajištění propagace a pÍezentace olganizace' podíl na propagaci v nímci celého města.

8. Pořádání koncerni' besed, přednášek, odbomých konferencí' seminrffi, klubových a jiných
pořadů souvisejících s předmětem čimosti.

9. Spolupráce s cestovními kancelářemi' školami a dalšími institucemi, posk)'tovliní
piúvodcovských a infomačních služeb a s]užeb pro tudsty, v riímci předmětu ěinnosti muzea'

10. Poskýovríní odborné a metodické pomoci a služeb ostatním muzeím, orgánům veiejné správy
i veřejnosti v rámci předmětu činnosti muz9a.

1l. Posk}tování standardizovarrých veřejných sluŽeb podle zríkona I22Do00 sb., a o změ!ě
některých dalších zríkonů, v platném znění'

12' organizace je oprávněna vstupovat do profesních s&užení za účelem koordinace odborné
činnosti.

13. Vydávání a prodej katalogů, pruvodců' sbomíků a jiných publikací a plopagaěních materiálů
souvisejících s předmětem činnosti, prodej drobných upomínkových předmětů za dodržení
podmínek zejména zek. č. 3'llI995 sb., o neperiodických publikacích, v platném znění, zák.
č.4551199). sb., o živÍostenském podnikáaí (živnostenský ziíkon)' v plalném znění
a navazujících zríkonů, dáe zžk. č.58611992 Sb., o daních z příjmů, v platném znénj, zák.
č.235/2004 Sb.' o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

' 
zžk. č.337/1992 Sb.' o správě dani

a poplatků' v platném zně , zék. č' 52611990 Sb., o cenách, v platném znění'



l4' Přispěvková organizace je oprávněna pronajimat movity a nemovitý majetek.

Podmínky výkonu předmětu činnosti:
Příspěvková olganizace při výrobě a prodeji zboži v rrímci lrlavní činnosti je povinna dodržovat
obecné závazné právni předpisy vztahujíci se k této činnosti ze|ména zákon č. 12112000 sb.,
o pní!1l autorském, o pávech souvisejících s právem autorským a o zÍněně někte.ých zíkonů
(auto$ký záů<on), v platném znění a ziíkon č. 52óll990 sb.' o cenách, v platném zněni, apod.

Čtamet v'
statuÍářni orgán a zDůsob ieho vvstupování iménem DřisDěvkové organizace

Příspěvková oÍganizace vystupuje v právních váazích sv]fon jménem a má odpovědnost
vyplývající z těchto vztahů.

statutárním orgánem příspěvkové otganizace ie ředitel, který je do funkce jmenován a z ní
odvoláviín zřizovatelem. Tuto funkci zÍizoýatele plní rada města. Ředitel jedná jménem
příspěvkové otgalizace v souladu s obecně úvaznými platnými právními předpisy' zňzovaci
listinou a pok)Ťy zřizovatele vztahující se k příspěvkové organizaci'

Podepisování za příspěvkovou organizaci se děje tak' Že k otisku razítka přispěvkové organizace
pňpojí snij vlastnoručni podpis s uvedením své funkce 

',ředitel"
Ředitel odpovídá za činnost a finanční hospodďení příspěvkové organizace' ktelé je v souladu
s obecně závazn:fini pÍávními předpisy, zejména pak se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtoťch pravidlech úzernních rozpočtů, v platném znění, se ziíkonem č. 563/1991 sb''
o účetnictví, v platném znění a se zj'Lkonem ě' 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně někteých zríkonů (zákon o finanční kontro]e)' v platném zněni. Dále ředitel
odpovidá za nakládání s majetkem ve vlastnictví příspěvkové orgatizace a za nakládání
s majetkem ve vlastnictví zřízovatele ajiných osob, ktery příspěvková olganiza.e vyuŽivá'

organizačni struL1wa příspěvkové orgalizace a systém řízeni (včetně zastupování ředitele
v době jeho nepřítomnosti) jsou stanoveny organizačním řádem a dalšími vnitřnimi normami
a předpisy, které vydává ředitel v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek vl.
vvme7ení maietku ve vlastnictví zři7ovaÍel€. kterú DřísDěvková ořgani7ace noužívá

2.

4.

5.

1.

1. Přispěvková olganizace nabýá majetek pro svého ď1zovatele' pokud jej nenab1ivá v souladu
s cl{inkem VIII'' bod l této zňzovací listiny do svého výIučného vlastnictví. zÍizoýatel
rozhodne, podlejakého právního titulujej bude příspěvková organizace používat.

2. Příspěvková ořganizace k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti používá majetek předaný
zřizovatelem smlouvou o výpůjčce, kde jsou stanovena práva a povinnosti příspěvkové
organizace (např' příjmy z pronájmu, pojištění majetku, zajištění oprav aj.).

3- Zfimýate| předává příspěvkové orgarrizaci k hospodďení sbíIkové předměty. Evidence,' inventarizace, ocbmna a pojištění sbířkových předměfu je v souladu se zil<o\em č. l22l20o0
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zríkonů, ve zrění pozdějších
předpisů a vyhláškou Ministerstva L_ultury č. 27512000 sb., kterou se provádi ztíkon č. 12212000
Sb', o ochraně sbírek muzejni povahy a o změně někteďch dalších zrikonů, ve znění pozdějších
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předpisů. Ná!Ťh na zápis a změny v centrální evidenci sbírky Ministerstva kultury bude před
jeho provedením předložen zřizovateli ke schváleni'

Člrírrek vII.

Okruhv doplňkové činnosti

Doplňková činnost není příspěvkové organizaci povolena'

Článek VIII.

zDůsobY nabývání maietku do vlastnictví DřísDěvkové orqanizace a ieho evidence

1.

2.

3.

5.

6.

4.

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabý pouze majetek potřebný k r"ýkohu
činnosti' pro L1erou byla zÍízena, a to|

a) bezúplatným převodem od zřizovalele'
b) darem s předchozím písemným soublasem zřizovatele; předchozí soublas se posk}tuje vŽdy

porrze pro jeden právni úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněŽitého daru účelově
neurčeného' kjehož přijetí můŽe zřizovatel poslfrhout předchozi souhlas společný pro více
plávnich úkonů (viz bod 4 tohoto čl{ínku)' bez předchozího souhlasu je příslušný právní
úkon neplatný,

c) děděním s předchozím písemným souhlasem zŤizoýatele', bez předchozího souhlasu
zřizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,

d) na zrikladě kupní nebo jiné smlouvy,

e) rozhodnutím státního orgrínu,

0 q4vořený vlastní čirlností, (např. aktivací majetku nebo z vlastních příjmů apod.)'
g) na zakladě jiných skutečností, které stanoví zákon.

Příspěvková organizace je majetek povinna evidovat v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a véstjej v účetnictví a v ana.l}.tické evidenci odděleně' a to:

a) zvlášť majetek nabytý beaiplatn]Ím převodem od zřizovatele,
b) zvlášť majetek nabÍý ostatními způsoby dle bodu l písm. b) aŽ g)'
c) zvlášt' ostatní majetek vlastní.

Pokud se stane majetek, kte.ý příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle bodu 2
písm. a) tohoto čláol<u, plo ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.
NepřijmeJi zřizovatel pisemnou nabídku, můŽe příspěvková oÍgaiizace po jeho předchozím
písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
zřizovatelem. v pípadě prodeje je příjem z tohoto majetku přijmem přispěvkové organizace.

Zřizovatel touto zřizovací listinou posk}'tuje pŤíspěvkové organizaci předběžný soul as

k uzavíiíní všech darovacích smluv sjinými osobami, na základě kterých příspěvková
organizace'jako obdarovaný, obdrží odjiné osoby'jako dárce' peněžitý dal účelově neurčený.

Příspěvková organizace je povinna s majetkem' kteý má ve svém výlučném vlastnictví'
nakládat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Příspěvková organizace je povinna každoročně dle plánu inventur provádět inventarizaci
majetku zřizovatele' kteý je l)'uŽíván k zajištěni jeji činnosti a soupis předLJádat nejpozději
k 3l 'l2. kalendářního roku zřizovaleli.



3.

4.

5.

6.

'7.

Čtá"et tx.

Finančni hospodaření oříspěykové organizace. tvorba a rroužití peněžních fondů oříspěvkové

ořganizace

l. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém Íinančním hospodďení, tvolbě a použití
peněžních fondů obecně závazn1foni právními předpisy, zejména pak ustanoveními $28 až s33,
zikola ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových plavidlech územních rozpočtů, v platném znění, zríkona
č. 5631199l sb.' o účetnictví, v platném znění a zákona ě.320/200l sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o zÍněně něktelých zlíkonů (zríkon o finanční kontrole), v platném znění.

2. Příspěvková orguizace zajišťuje částečně svou činnost dle Článku Iv. této zřizovací listiny
z pňspěrku ziizor atele'

Běžnou ú&žbu a oplalry na vlastním majetku a rra majetku ve výpůjčce, zajišťuje příspěvková
organizace z příspěvku zřizovatele ajiných zdrcjů.

Příspěvková otgarizace je oprávněna ponechat si a využít příjmy z pronájmu z qryůjčeného
majetku a majetku, kteÚ r'1'rťívá pro plnění svého hlavního účelu a předmětu čiDnosti
(v článL_u IV. této zřizovací listiny). Příjem je vždy u příspěvkové organizace účetnim v:ínosem
a vždy jde také o zdanitelný příjem zdaňovaný v zríkladu daně, který je povirrna příspěvková
organizace vykázat ve svém dďovém přiznríní' Příspěvková orgarrizace je oprávněna si
ponechat pro plnění svého hlar'ního účelu a předmětu činnosti i plnění z pojistných udflostí na
majetku.

v případě čirrnosti financované částečně či zcela za pomoci jinych zdrojů, mÍ!že požádat
o přidělení ťrnančních pÍostředků ze stítního tozpočtu, z lozpočtu jiného územního
samosprávného celku než zřizovatele' ze státních a jiných fondů, ztozpočt:i EU nebo jiných
dotaěních zdrojů pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem'

Investiční činnost a technické zhodnocení majetku 2Ťizovďele, Iealizované částečně či zcela za
pomoci jiných zdrojů může přispěvková organizace lealizovat pouze po předchozim schváení
ziíměru zřizovatelem.

Zřizovatel provádí kontrolu hospodďení příspěvkové organizace'

Čtrinet x.

Doba. na kterou ie DřísDěvková orqanizace zřízena

Příspěvková olganizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Čtanet xI.

- Závěrečná ustanovení

1. Tuto Zňzovací listinu lze měnit na ziikladě Iozhodnutí Zastupitelstva města Jarcměře.

2. Túo zi|zovasí listina je pořízena v šesti stejnopisech, znichž každý stejnopis má povahu
originrílu. Tři stejnopisy jsou určeny pÍo zřizo\'atele (oPF. oŠKT, oMM) a tři stejnopisy jsou

' určeny pro přispě\korou organizaci.
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,,
3. Tato zřizovací listina byla projednrína a schválena naj€dnríní Zastupitelstva města JaŤomďe dne +z4

22'12.2015 pod' ěíslem usnesení č. 0634-10_2015-osKT-zM. ,r'
4' Tato ďizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016

V Jaroměři dne 29_ l 2.20 l 5 Ú. ,/'^----
il;./'iiK6;;

starosta městatď)
{3ň'ý
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