Dodatek č. 2
Zřizovací listiny Střediska volného času, Trutnov ze dne 24.11.2009
Zřizovací listina příspěvkové organizace Středisko volného času, Trutnov, se sídlem Rudolfa
Frimla 816, se mění a doplňuje takto:

Článek II včetně nadpisu zní:
Čl. II
Název, sídlo, IČ organizace
Název:

Středisko volného času, Trutnov

Sídlo:

Na Nivách 568, 541 01 Trutnov

IČ:

70979570

Článek IV včetně nadpisu zní:
Čl. IV
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu:
Hlavním účelem a posláním organizace je poskytovat účastníkům zájmového vzdělávání
naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
2. Předmět činnosti:
Organizace vykonává činnost:
- střediska volného času
Středisko volného času poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 a § 118 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), a na základě
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se zejména o pravidelnou nebo příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou,
tématickou rekreační, táborovou a spontánní činnost, dále osvětové aktivity a vytváření
podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Účastníky zájmového vzdělávání jsou
rovněž pedagogičtí pracovníci a další fyzické osoby.
Středisko volného času v rámci své hlavní činnosti provozuje volnočasový park (dětské
hřiště, dobrodružné 3D hřiště, lanový park, mlhoviště, sportovní hřiště a občerstvení).

Článek VII včetně nadpisu zní:
Čl. VII
Vymezení majetku, se kterým organizace hospodaří

1. Organizace hospodaří s majetkem předaným k hospodaření zřizovatelem, majetkem
získaným vlastní činností, který nabývá pro svého zřizovatele, (obojí dále jen „svěřený
majetek“) a majetkem vlastním.
2. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci
k hospodaření, je uvedeno v příloze k této zřizovací listině.
3. Organizace nabývá vlastní činností majetek svým jménem pro svého zřizovatele a získává
k němu právo hospodaření.
4. Organizace může do svého vlastnictví nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činností,
pro které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem - organizace může přijímat peněžité dary účelově neurčené v neomezené výši,
v případě účelových peněžitých darů a ostatních darů pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovatele,
c) děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna
dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
5. Nevyplývá-li výslovně z příslušného právního úkonu, že organizace má nabýt majetek
svým jménem do svého vlastnictví dle odstavce 4 tohoto článku, platí, že organizace má na
základě tohoto právního úkonu nabýt majetek svým jménem pro svého zřizovatele a získat
k němu právo hospodaření dle odstavce 3 tohoto článku.

Příloha – „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci
k hospodaření“ ke zřizovací listině ze dne 24.11.2009 se nahrazuje úplným novým zněním,
které je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem města Trutnova dne 24.06.2019 usnesením
ZM_2019-xxx/3, bod 01.01, a nabývá účinnosti dne 25.06.2019.

V Trutnově dne 25.06.2019

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta města Trutnova

Příloha ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Středisko volného času, Trutnov
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci
k hospodaření
Pozemky, jejichž součástí jsou ve smyslu § 506 občanského zákoníku budovy
a stavby, a dále stavby, které ve smyslu § 506 (dočasné stavby) a § 509 občanského
zákoníku (stavby inženýrských sítí) součástí pozemků nejsou
1. Budovy, stavby, pozemky
a) pozemek - st. p. č. 535/1 o výměře 1965 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. a obec
Trutnov, část obce Střední Předměstí, jehož součástí je stavba čp. 568 na st. p. č.
535/1;
b) pozemek - st. p. č. 3999 o výměře 87 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. a obec
Trutnov, část obce Střední Předměstí, jehož součástí je stavba, sklad, bez čp/če na st.
p. č. 3999;
c) pozemek - st. p. č. 4705 o výměře 134 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. a obec
Trutnov, část obce Střední Předměstí, jehož součástí je stavba, zázemí venkovních
sportovišť, bez čp/če na st. p. č. 4705;
d) pozemek - st. p. č. 6008 o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. a obec
Trutnov, část obce Střední Předměstí, jehož součástí je stavba, garáž, bez čp/če na st.
p. č. 6008;
e) pozemky - p. p. č. 191/1 o výměře 11653 m2, p. p. č. 191/4 o výměře 3700 m2, p. p. č.
191/5 o výměře 2201 m2 a p. p. č. 3190 o výměře 1120 m2, vše ostatní plocha, k. ú. a
obec Trutnov, část obce Střední Předměstí;
f) stavby - dětské hřiště, dobrodružné hřiště, multifunkční hřiště, lanový park, lezecké
stěny, kurt, odpočinkový park s altánem, ohniště se sezením, zpevněné asfaltové
plochy, komunikace areálová, opěrné stěny, kanalizace dešťová, kanalizace
splašková, vodovod, mlhoviště, přípojka NN areálová, veřejné osvětlení areálové,
oplocení;
g) sadové úpravy.
Nemovitosti uvedené pod písm. a), b), c), d) a e) jsou zapsány v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu
vlastnictví č. 10001, pro katastrální území a obec Trutnov, část obce Střední Předměstí.
Nemovitosti a stavby zůstávají i nadále ve vlastnictví zřizovatele.
2. Ostatní majetek
Ostatním svěřeným majetkem je veškerý majetek neuvedený v bodě 1., který je evidován
v účetnictví organizace ke dni účinnosti této zřizovací listiny s výjimkou majetku, ke kterému
získala organizace vlastnické právo svým jménem a pro sebe v souladu s právními předpisy,
a dále movitý majetek pořízený v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou Střediska volného
času, Trutnov.

V Trutnově dne 25.06.2019

