STREDOCESKÝ KRAJ
Zborovská 11, PSC 15021 Praha 5

Zrizovací

listina

ve znení:
Dodatku c. 1 ze dne 27. cervna 2005 c. j. 8836/2005/ŠKO

a usneseníZastupitelstva Stredoceskéhokraje c. 44-8/2009/ZKze dne 30. listopadu 2009
Usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. zárí 2001, podle § 35 odst. 2) písmoj) zákona c. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zrízení), podle § 16 zákona c. 564/1990 Sb., o státní správe a samospráve ve školství,
ve znení pozdejších predpisu, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1) písmo b) a § 27 zákona
C.250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu

Stredoceský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IC: 70 891 095

zrizuje
dnem 1. cervence 2001
Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
se sídlem: Komenského 779, 288 40 Nymburk
IC: 61 632210
jako príspevkovou organizaci.

Clánek I.
Vymezeníhlavního úcelu a predmetu cinnosti
Hlavní úcel a predmet cinnosti príspevkové organizace je vymezen zákonem C. 561/2004 Sb.,
o predškolním, základním, stredním, vyšším odborném a jiném vzdelávání (školský zákon), v platném
znení, (dále jen zákon c. 561/2004 Sb.) a provádecími predpisy.

Príspevková organizace sdružuje:
Gymnázium - hlavní úcel a predmet cinnosti školy je vymezen § 57 zákona C. 561/2004 Sb.,
a provádecími predpisy.
Clánek II.
Statutární orgán
Statutárním orgánem príspevkové organizace je reditel jmenovaný Radou Stredoceského kraje na základe
konkurzního rízení. Reditel vystupuje jménem organizace, zastupuje ji pri všech jednáních. Jeho základní
pravomoci jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 zákona c. 561/2004 Sb. Pri své cinnosti se reditel rídí
zákony, dalšími právními predpisy a dále smernicemi a pokyny Stredoceského kraje.
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C.j.: OŠMS/3031/2001
Clánek III.
Vymezení majetku ve vlastnictví Stredoceského kraje, který se predává k hospodarení
príspevkové organizaci a je veden v její evidenci
Movitý a nemovitý majetek, který se predává k hospodarení ke dni 30. listopadu 2009 príspevkové
organizaci je uveden v príloze, která je nedílnou soucástí zrizovací listiny.
Clánek IV.
Vymezení majetkových práv
a)
b)

Nemovitosti budou využity pro výchovu a vzdelávání nebo pro poskytování školských služeb
a doplnkovou cinnost.
Zmena úcelu využití nemovitostí nebo jejich cástí ci soucástí, jejich prodej, smenu, darování, vklad
do majetku jiné osoby nebo zatížení zástavným právem, poprípade výpujcka ci nájem nemovitostí
nebo jejich cástí ci soucástí, a jakékoli jiné dispozice se svereným majetkem podléhají písemnému
souhlasu zrizovatele.

Clánek V.
Doplnková cinnost
Doplnková cinnost nesmí narušovat plnení hlavního úcelu a predmetu cinnosti školy. Škola provozuje
tuto doplnkovou cinnost:
1. porádání odborných kurzu, školení a jiných vzdelávacích akcí vcetne lektorské
cinnosti
Doplnkovou cinnost, která je živností podle zákona c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znení pozdejších predpisu, je oprávnena organizace vykonávat dnem vzniku
oprávnení provozovat živnost podle tohoto zákona.
Clánek VI.
Vymezení doby
Príspevková organizace Gymnázium, Nymburk, Komenského 779, se zrizuje na dobu neurcitou.
Clánek VII.
Záverecná ustanovení
1. Zrizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje do soucasné doby vydané zrizovací listiny a jejich
dodatky.
2. Zrizovací listina nabyla úcinnosti dne 1. cervence 2001.

3. Tato zrizovací listina ve znení Dodatku c. 1 ze dne 27. cervna 2005 c. j. 8836/2005/ŠKO a ve znení
usnesení Zastupitelstva Stredoceského kraje c. 44-8/2009/ZK ze dne 30. listopadu 2009 nabyla
úcinnosti dnem 30. listopadu 2009.
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C.j.: OŠMS/3031/2001

4. V prípade tohoto právního úkonu Stredoceského kraje jsou splneny podmínky uvedené v § 23 zákona
c. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení), ve znení pozdejších predpisu, nezbytné kjeho platnosti.

V Praze dne 30. listopadu 2009
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C.j.: OŠMS/3031/2001
Príloha ke zrizovací listine

Vymezení majetku ve vlastnictví Stredoceského kraje, který se predává k hospodarení príspevkové
organizaci ke dni 30. listopadu 2009

Název organizace:
Gymnázium, Nymburk, Komenského 779
Sídlo organizace:
Komenského 779
288 40 Nymburk
IC:
61 632210
Forma hospodarení:
Príspevková organizace
Rozpis nemovitého majetku:
Príspevková organizace nemá predány k hospodarení žádné nemovitosti.
Hlavní úcel a predmet cinnosti plní príspevková organizace v nemovitostech jiných vlastníku
na základe nájemní smlouvy.

Rozpis movitého majetku v Kc:
Porizovací hodnota
DNM
114061,00
DHM
4 354 570,00
DDNM
284 629,00
DDHM
3 857 423,00
x
Zásoby
Celkem
x

Zustatková hodnota
0,00
1 503 603,00
0,00
0,00
0,00
1 503 603,00

Stav majetku odpovídá inventarizaci majetku k 31. prosinci 2004.
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