MESTO HRANICE
Dodatek č. 1 ke Z izovací listině ze dne 09. í 0. 2a1É
vydané Městem Hranice na základě usnesení Zastupitelstva města Hranic 85712014 - ZM
34 ze dne 9. 10. 2014 s tičinnostíod 1. 1 , 2015 podle 84, odst. 2, písm. d) zákona č.
12$2aOO Sb., o obcích (obecní zízení),ve znění pozdějších p edpisťr a podle 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtov ch pravidlech zemních rozpočtťr,ve znění pozdějších
p edpisťt s činnostíod 01. U,2a15 pro p íspěvkovou organizaci:

Městská kulturní za ízeníHranice, p íspěvková organizace
Masarykovo náměstí 71,
753 01 Hranice - Hranice l-Město

Název.
Sídlo:

Identifikačníčísloosoby: 712 94 686
Zrizovate!:
SídIo:

právníforma:
ldentifikační čísloosoby:

Město Hranice
Pernštejnskénáměstí 1,753 01 Hranice
obec
003 01 311

schvaluje
usnesením Zastupitelstva města Hranic 4í.4t2g16 -ZM 18ze dne 15. 12.2016
Dodatek č. 1 ke Z izovací listině Městsk ch kulturních za ízeníHranice, p íspěvková
organizace s riěinností od 01. 01 .2017, kter m se:
rušíČtánek ll. Vymezení hlavního čelu a p edmětu činnostia nahrazuje zněním:
Městská kulturní zaizení, p íspěvková organizace (dále jen organizace) je kulturním,
informačním a vzdělávacím za izením města Hranic,
Hlavním čelem, k němuž je organizace z ízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch
pot eb právnick ch a fyzick ch osob hrazené plně nebo částeóně z p íspěvku z izovatele ve
spolupráci se školami a dalšímikulturními subjekty ve městě a okolís cílem zvyšovat kulturní
roveň obyvatel města a rozvíjet cestovní ruch v regionu.

P edmětem hlavní činnosti organizace je:
1. v oblasti kulturní
1.1. Organizování kultumích, vzdělávacích a společensk ch akci,
1.2. Ve ejné p edvedení audiovizuálních děl (ve smyslu zákona č.27311993 Sb.).
1.3. Ve ejné p edvedení autorsk ch děl (ve smyslu zákona č. 12112000 Sb,).
1.4. Vydávání neperiodickl ch publikací (ve smyslu zákona ě.3711995 Sb.) a periodického
tisku (ve smyslu zákona č, 46/2000 Sb.).
1,5. Nájem movit ch a nemovit ch věcí

2.

v oblasti muzejní a v, stavnické
2.1. Plnění funkce muzea ve smyslu ustanovení zákona ó,12212000 Sb., O ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně někten ch dalšíchzákon .
2.2, Zp ístupňovánív sledk své sbírkové,odborné i v zkumné činnosti prost ednictvím
standardizovan ch ve ejn ch služeb dle zákona č.122l2OOa Sb.
2,3. Rozmnožování sbírek vlastní pr zkumnou činností(nálezy), nákupem, v měnou, dary,
odkazy a p evodem p edmětťt,
2.4. Pbskytování odborn ch informačních a konzultačních služeb badatelťrm a ve ejnosti
a poskytování služeb odborné knihovny ve ejnosti formou prezenčníhostudia za podmínek
stanoven ch zákonem č.122l2}a0 Sb. a interním badatelsk m ádem.
,t
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2.5. Zapačovánísbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty
v ČR i v zahraničínebo za účelemjejich vědeckého zkoumání nebo preparování,
konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve
smyslu zákona é. 122l20oa Sb,
2,6'. Pořádání uýstav uměleckých děl a stálých expozic z vlastních a zapůjčenýchvýtvarných
děl a sbírkových a nesbírkových předmáů na základě vlastní muzejnía galerijní koncepce.
2"7. Pořádání samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo íyzickými osobami
odborných seminářů a workshopů, vztahujícíchse k předmětu činnosti
2"8. Práce v profesních sdruženíchs cílem koordinace odborné činnosti.
2,9.Zhotovování, nákup a prodej replik sbírkových předmětů, upomínkových a propagačních
předmětů, pohlednic, kopií písemností ze sbírek, publikací, katalogů a dalšího zboží
propagujícího předmět činnosti, výrobků z ušlechtilých materiálů s odpovídajícíuměleckou
úrovní,nosičůaudio a video nahrávek.
2"10" Yydávání a veřejné šířeníperiodických a neperiodických publikací, včetně digitálních
a analogových nosičův souladu s platnými právními předpisy.

3.

v oblasti knihovnické
3.1, Poskytování veřejných knihovnických

a

informačních služeb, při zachování rovných
podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních
informačníchpotřeb a
k všestrannémunapomáhánívšem formámvzdělávání občanůve smyslu § 2, písm. a) a § 3;
odst. 1), písm, c) zákona é.25712001 Sb.
3,2. Plnění funkce základní knihovny, koordinačníhoa integračníhostřediska knihovnických,
bibliografických a informačníchslužeb a metodické činnosti pro základní knihovny v rámci
střediska Hranice.
3,3. Zajišťování výkonu regionálních funkcí na základě smluvního vztahu.
3.4. Půjčováníknihovních dokumentů (knihy, periodika), a to absenčně nebo prezenčně.
3,5. Zajišťováníakvizice knih, periodik, případných elektronických audiovizuálních záznarrtů
(CD-ROM), jejich odborné zpracování a ochrana.
3.6. Zprostředkování literatury a informací z jiných knihoven v Českérepublice, popřípadě i
služby a meziknihovní reprografické
v zahraničí,prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby.
3,7. Zajišťovánípřístupu veřejnosti k vlastním i vnějším informačnímzdrojům včetně
internetu prostřednictvím telekomunikačních zařízenípodle jejich charakteru a autorských

a

práv.
3.8. Poskytování bibliografických, referenčnícha faktografických informací z vlastních i cizích
přístupných databází a informačních zdrojů.
3.9. Pořádání kulturně vzdělávacích akcí.
4. v oblasti infomtační
4.1, Zajišťovánípřístupu veřejnosti

k vlastním i vnějším informačnímzdrojům včetně
internetu prostřednictvím telekomunikačních zařízenípodle jejich charakteru a autorských

práv.

4.2. Poskytování referenčních a faktografických informací v oblastech kultury, vzdělávání,
vědy, výchovy, cestovního ruchu a služeb z vlastních i cizích přístupných databází a
informačníchzdrojů.
4.3. Prodejvstupenek na kulturní a ostatní akce pořádané organizací
4.4. Tvorba vlastních propagačníchmateriálů.
4.5. Vydávání a veřejné šířeníperiodických a neperiodických publikací, včetně digitálních
a analogových nosičův souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Výkon funkce Městského evropského informačního střediska Hranice,
4,7.Yýkon průvodcovské služby ve městě a v budovách města.
4.8, Nákup zbožíza účelemjeho dalšího prodeje a prodej.
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doplňuje ČÉneXlV. Vymezení maietku o bod 3) takto:

3) Organizace je
uzav ř ený
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oprávněna užívatmajetek jiných subjektů, se ktelými má zřizovatel
ztah,

luvn í v

doplňuje bod 3) ČÉnkuVl. Vymezení doplňkové činnostio písmena b) a c) takto:

b)

c)

Hostinská činnost (řemeslná živnost)
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu, a lihovin (koncese)

Příloha č. 1 Soupis svěřeného majetku předaného organizaci k hospodaření dle inventurních
soupisŮ k 30. 09. 2014 se rušía nahrazuje Přílohou č. 1 Soupis svěřeného majetku
předaného organizaci k hospodaření dle inventurních soupisů k31. 12. 2015, kteřá je
nedílnou součástítohoto dodatku.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny

Tento dodatek ke Zřizovací listině Městských kulturních zařízeníHranice, příspěvková
organizace ze dne 09. 10. 2014 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž t<aždý má

platnost originálu. Jedno vyhotovení obdžíKrajský soud Ostrava
vyhotovení organizace a dvě vyhotovení zřizovatel.
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Příloha č. 1
ke Zřizovací listině Městských kulturních zařizení Hranice, příspěvková organizace (dále jen
organizace) schválené Zastupitelstvem města Hranic usnesením 857l2a14 - ZM 34 ze dne
9, 10.2014

Soupis svěřeného majetku předaného organizaci k hospodaření dle inventurních
soupisů organizace (ad A) a zřizovatele (ad B) k 31. 12.2015
A)
svěřenÝ maietek orqanizaci
formu předaní k hospodaření v celkové

hodnotě:

9 823

065.í4 Kč

0Kč

013 DNM (dlouhodobl nehmotn majetek nad 60 tis,Kč)
018 DDNM (drobn dlouhodoby nehmotni majetek do 60 tis.Kč)

47,0

496,40 Kč

0Kč

021 DHM (stavby)

a22 DHM (dlouhodobi hmotn majetek nad 40 tis. Kč

2 987 222,81 Kč

a2B DDHM (drobn] dlouhodob] hmotnl majetek do 40 tis, Kč)

6 425 344,93 Kč

032 UměIecká díIa

1,00 Kč

B)

vě enÝ maietek organizaci
formou v, priičkv od z izovatele v celkové hodnotě:
lnv.číslo

po izovací cena

St ed, Název

21815í21 205

Letní kino
Vi lepové sloupy na Masarykově nám.
Celkem 021/600 Ostatní stavby, st . 2a5

2124a6l3

5t13002l2005

2O5

Digitalizace letního kina

Celkem O22l50 P ístrojá a zvláštní TZ, st . 2g5

7l2705la7 2a5

Mobilní podium
Za krásami MPZ
Gelkem g22l70 lnventá , st . 2a5

712650

2a5

1/803-88 219
1/803 199-1 0, 1lB0 1-17

Zámecky klub

38 3í í 967.46 Kč

-

expozice, vybavení

794 394,00 Kč
3B4 683,56 Kč
1 179 a77,56 Kč
1667 373,00 Kč
1667 373,00 Kč
497 928,00 Kč

90 668,00 Kč
588 596.00 Kč

13 415 072,90 Kč

A a 11801-16A celkem 18 503 271 ,09 Kč,
z toho hodnota pro Ml<Z Hranice
nebytové prostory pro provoz knihovny a m uzea
čp. 71 Masarykovo nám.
12 335 514,aa

11801-103 101. celkem 22762 935,11 Kč, ztoho hodnota proMl{Z Hranice
nebytové prostory pro administrativní činnosti
čp. 118 Zámecká ulice
1 138 146,00 Kč

1/801-103 101. celkem 22762 935,11 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory hudební sál včetně p íslušenstvía schodiště
čp. 11B Zámecká ulice
5 690 733,00 Kč

1-801-19

celkem 114 658 558,22 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory 2 místnosti pro muzeum
440 994,00 Kč
čp. 1 Pernštejnské

nám

1-801-19

celkem 114658 558,22 Kč, z toho pro MKZ
nebytové prostory pro provoz Turistického informačního centra
440 994,00 Kč
čp. 1 Pernštejnskénám

1/801-18A

celkem 3 069 324,45 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory pro provoz pobočky knihovny
čp, 56 Náměstí Osvobození, Drahotuše 511 554,00 Kč

1-8O1-D

celkem 737 146,50 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory pro provoz pobočky knihovny

čp,8, Uhřínov

1-8U-2a

245715,0OKč

celkem 1 255 859,80 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory pro provoz pobočky knihovny
čp. ,13,
313 964,00 Kč

Lhotka

1-801-C

celkem 694754,00 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory pro provoz pobočky knihovny
čp. 28,
115 792,00 Kč

Valšovice

1-803-249103 celkem 8 235 555,00 Kč, z toho hodnota pro MKZ Hranice
nebytové prostory pro provoz pobočky knihovny
211 168,00 Kč
čp. 80,

Velká

Celkem azlnW Budovy pro služby obyv,, st . 219

1638193
1639/93
1640/93
2727
15278
152Bb
01 l2000l1

Lustr šestiramenny - v stavní síň
Lustr šestiramenny - v stavní síň
Lustr šestiramenny : v stavní síň
Lustr k išt'á|ov - v stavní síň
Lustr krišt'áIov - vstup Radniční
Lustr krišt'álov - salánok
Reklamní stojan

Celkem 028, DDHM, st . 219

V Hranicíeh 15. 12. 2016

34 859 646,90 Kč
T3B,00 Kč
738,00 Kč
738,00 Kč
3 060,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
17 274,a0

Kč

MESTO HRANICE

VYP!s
z í8. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne í5. 12.2016

Usnesení 444l2aí6 - ZN| 18 ze dne 15. 12.2016
Dodatek ke Z izovací listině illKZ Hranice, p. o.
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1.

schvaluje
Dodatek č. 1 ke Z izovací listině Městsk ch kulturních za izeni Hranice, p íspěvková
organizace, tČO: 71294686, se sídlem Masarykovo náměstí 71,753 01 Hranice - Hranice IMěsto ze dne 09. 10, 2014 s tjěinností od 01 , 01, 2017, kte4 je p ílohou dťtvodovézprávy

2.

pově uje
starostu a místostarostu k podpisu Dodatku ě. 1 ke Z izovací listině Městsk ch kulturních
za ízeníHranice, p íspěvková organizace, lČO: 71294686, se sídlem Masarykovo náměstí
71,753 01 Hranice-Hranicel-Městozedne09. 10.2014s tičinnostíod01,01,2017,ktery
je p ílohou dťtvodovézprávy
P

edložil: Rada

města

i í kudláče

rosta města

Mgr. Ivo Lesák
místostarosta města

