OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Č. j.: KUOK 25297/2022
D O D A T E K č. 8
ke zřizovací listině Vlastivědného muzea Jesenicka, příspěvkové organizace,
vydané Olomouckým krajem dne 17. 3. 2003 ve znění dodatku č. 1–7.
Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) a § 59 odst. 1, písm. i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 17 ke
zřizovací listině Vlastivědného muzea Jesenicka, příspěvkové organizace, v tomto
znění:

Stávající článek I. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem
v tomto znění:
I.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název:

Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková
organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo:

Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník

IČO:

64095410

Zřizovatel:

Olomoucký kraj, IČO 60609460

Stávající článek II. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem
v tomto znění:
II.
Vymezení základního účelu zřízení příspěvkové organizace a předmětu její
hlavní činnosti
Základní účel zřízení příspěvkové organizace

Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace (dále jen „příspěvková
organizace“), plní funkci muzejní instituce ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 122/2000 Sb.“).
Příspěvková organizace se zřizuje za účelem získávat, shromažďovat, trvale
uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní
povahy, provádět výzkum týkající se sbírek a prostředí, z něhož jsou získávány,
a šířit výsledky výzkumu prostřednictvím edukace, publikování, expozic, výstav,
muzejních programů a poradenské činnosti.
Základními veřejně přístupnými expozičními objekty a areály jsou: Vodní tvrz
v Jeseníku a rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku.
Předmět hlavní činnosti příspěvkové organizace
Příspěvková organizace získává a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje
přírody, prehistorie a historie týkající se zejména území okresu Jeseník, a to
především v oborech:
geologie, botanika, zoologie, archeologie, historie a etnografie (od nejstarších
období po současnost).
Příspěvková organizace tvoří sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní
koncepce sbírkotvorné činnosti a spravuje sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb.
1. Součástí sbírek mohou být archiválie a kulturní památky, s nimiž příspěvková
organizace zachází dle příslušné speciální právní úpravy, tj. na základě zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“), a zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 20/1987 Sb.“).
2. Příspěvková organizace spravuje historický knižní fond (sbírkový) a provozuje
odbornou knihovnu, která je veřejně přístupnou základní knihovnou se
specializovanými fondy ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 257/2001
Sb.“).
3. Příspěvková organizace odborně zpracovává sbírkové předměty a vytěžuje
z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti.
4. Příspěvková organizace provádí vědecký výzkum v oborech své působnosti
včetně prostředí, z něhož sbírkové předměty získává.
5. Příspěvková organizace pořizuje ke sbírkovým předmětům odbornou
dokumentaci písemnou a podle potřeby též obrazovou, případně zvukovou.
6. Příspěvková organizace prezentuje sbírkové předměty, jejich napodobeniny,
odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním
zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní
publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími

kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak
zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
7. Příspěvková organizace zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy
pořádané jinými právnickými i fyzickými osobami v České republice i v zahraničí
nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a
restaurování. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek
stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským řádem, který sama vydá
a zveřejní na svých webových stránkách. Při zapůjčování sbírkových předmětů
jiným subjektům se příspěvková organizace řídí platnou legislativou a touto
zřizovací listinou.
Příspěvková organizace si vypůjčuje sbírkové předměty od jiných právnických i
fyzických osob v České republice i v zahraničí k účelům studijním, výstavním,
dále za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a
restaurování. Při vypůjčování si sbírkových předmětů od jiných subjektů se
příspěvková organizace řídí platnou legislativou a touto zřizovací listinou.
8. Příspěvková organizace samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či
fyzickými osobami pořádá odborné konference, sympozia, workshopy a
semináře, vztahující se k předmětu hlavní činnosti.
9. Příspěvková organizace pořádá výstavy vypůjčených sbírkových předmětů a
uměleckých děl.
10. Příspěvková organizace pořádá kulturní a vzdělávací programy, vyplývající
z předmětu hlavní činnosti. Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost
v oborech své působnosti, v jejímž rámci spolupracuje se školskými zařízeními
zejména v Olomouckém kraji na všech stupních vzdělávání.
11. Příspěvková organizace provádí na základě pověření Ministerstva kultury České
republiky a dohody s Akademií věd České republiky na území Olomouckého
kraje podle zákona č. 20/1987 Sb., archeologické výzkumy a archeologický
dohled na lokalitách, postižených terénními zásahy, podílí se na koordinaci
provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy a
poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy.
12. Příspěvková organizace poskytuje bezúplatně či za úplatu
konzervátorských dílen ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb.

služby

13. Příspěvková organizace zpracovává bezúplatně či za úplatu odborné posudky,
rešerše a expertizy.
14. Příspěvková organizace poskytuje odbornou pomoc vlastníkům sbírek muzejní
povahy.
15. Příspěvková organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle zákona
č. 122/2000 Sb.
16. Příspěvková organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace
odborné činnosti. Při plnění svých úkolů organizace spolupracuje zejména s

vysokými školami, jinými paměťovými a vědeckými organizacemi v České
republice i v zahraničí.
17. Příspěvková organizace vykonává činnosti vyplývající z předmětu hlavní
činnosti:
a) umožňuje bezúplatně i za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších
kulturních akcí,
b) poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby vyplývající z předmětu hlavní
činnosti,
c) umožňuje bezúplatně i za úplatu fotografování, filmování a pořizování
videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů,
ektachromů a digitálních kopií,
d) prodává katalogy, doprovodné publikace, vědecké monografie, odborné
časopisy, vlastní i nakoupené upomínkové předměty a další zboží
propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových
předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní,
nosiče audio a video nahrávek,
e) vykonává reklamní a propagační služby pro prezentaci své činnosti,
f) poskytuje a pronajímá jiným subjektům vlastní autorské výstavy,
g) pronajímá nemovitý majetek ve své správě institucím vymezeným v § 2
odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb., a to k účelům, které jsou v souladu s jejím
posláním.
18. Příspěvková organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické
publikace.
Stávající článek III. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem
v tomto znění:
III.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem
organizace
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2. Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého
kraje.
3. Ředitel odpovídá Radě Olomouckého kraje za celkovou činnost a hospodaření
příspěvkové organizace. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními
předpisy, obecně závaznými vyhláškami a platnými a účinnými řídícími
dokumenty Olomouckého kraje, usneseními Zastupitelstva a Rady
Olomouckého kraje, touto zřizovací listinou a vnitřními organizačními předpisy
příspěvkové organizace. Je oprávněn jednat ve všech věcech jménem
příspěvkové organizace.

4. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době
nepřítomnosti, případně zástupce pro vymezený okruh činností.
5. Ředitel může zřizovat podle potřeby poradní orgány a pracovní komise
k zajištění plnění úkolů příspěvkové organizace.
6. Ředitel vydává organizační řád příspěvkové organizace, kterým stanoví
organizační členění a vymezení působnosti jednotlivých útvarů.
7. Ředitel ustanovuje do funkce a zprošťuje funkce vedoucí zaměstnance
příspěvkové organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů.
Stávající článek IV. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem
v tomto znění:
IV.
Vymezení majetku
1. Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek,
který je uveden v částech A a B Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Majetek
příspěvková organizace vede v účetnictví.
2. Ostatní majetek (veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1. a
3.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek,
uvedený v části C Přílohy č. 1 této zřizovací listiny, a to v rozsahu vymezeném
inventarizací majetku ke dni 31. 12. 2013. Ostatní majetek příspěvková
organizace vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto
majetku se:
a) snižuje nebo zvyšuje na základě předávacích nebo aktivačních protokolů
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací, vystavených po dni
31. 12. 2013,
b) snižuje o úbytky majetku a majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu
s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho úbytku, spotřeby nebo vyřazení,
c) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu
s příslušnými předpisy z důvodu trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou
organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí,
d) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého
zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.
3. Zvláštní majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní hmotný
majetek:
-

sbírky muzejní povahy zapsané v Centrální evidenci sbírek pod kódem
MJA/002-04-30/108002 a MJE/002-04-30/107002 v rozsahu uvedeném v

části D Přílohy č. 1 této zřizovací listiny. Rozsah tohoto majetku se snižuje
nebo zvyšuje na základě změn v „chronologické evidenci“ (kniha
přírůstková).
Stávající článek V. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem
v tomto znění:
V.
Vymezení majetkových práv a povinností
1.

Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele,
zejména platným a účinným řídícím dokumentem upravujícím vztahy mezi
Olomouckým krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými
Olomouckým krajem. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna
svěřený majetek, který jí byl předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“),
včetně majetku získaného vlastní činností spravovat a hospodárně užívat pro
plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o
jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.

2.

Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením
a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před
neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto
závazků vyplývajících, přičemž je povinna včas a řádně vymáhat pohledávky
vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat právo
na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vždy
včetně vymáhání prostřednictvím soudů nebo jiných orgánů a institucí. Za
ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv
a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové
organizace. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát
se práva a prominout pohledávku.

3.

Příspěvková organizace může upustit od vymáhání pohledávky, jejíž
vymáhání se důvodně jeví jako neúspěšné nebo neekonomické, a může také
zřizovateli podat návrh na vzdání se práva a prominutí dluhu, to vše za
podmínek a s náležitostmi v souladu s platným a účinným řídícím
dokumentem upravujícím vztahy mezi Olomouckým krajem a příspěvkovými
organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem.

4.

Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o zápůjčce z fondu
kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek
stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace
oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem
ani věcnými břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci
zřízené Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej
jinak použít k účasti na podnikání třetích osob.

6.

Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se od
okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje stává majetkem svěřeným
příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro zřizovatele
pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

7.

Příspěvková organizace může investiční činnost a opravy provádět pouze na
základě zřizovatelem schváleného plánu oprav a investic. Příspěvková
organizace je oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy movitého
majetku. Opravy movitého majetku nejsou součástí plánu oprav a investic.
Příspěvková organizace je, není-li ve zřizovací listině uvedeno jinak,
oprávněna provádět bez souhlasu zřizovatele opravy nemovitého majetku a
investice do nemovitého majetku, pokud výše nákladů za jednotlivou opravu
nebo investici není vyšší než 200 000,- Kč včetně DPH. Opravy a investice
nemovitého majetku realizované příspěvkovou organizací do částky 200 000,Kč včetně DPH nejsou součástí plánu oprav a investic.

8.

Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou
nemovitostí, v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý hmotný
inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek v pořizovací ceně
do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat do
vlastnictví kraje a do svého hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu
zřizovatele. Pořízení hmotného majetku a nehmotného majetku do částky
200 000,- Kč včetně DPH není součástí plánu oprav a investic. Při pořizovací
ceně za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí nad
200 000,- Kč a při pořizovací ceně za jednotlivý nehmotný inventovaný
majetek nad 200 000,- Kč mimo plán oprav a investic může příspěvková
organizace pořizovat tento majetek do svého hospodaření pouze po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace je
oprávněna pořizovat do vlastnictví kraje a do svého hospodaření silniční a
zvláštní vozidla v pořizovací ceně do 200 000,- Kč včetně DPH pouze po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele.

9.

Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele nabývat
peněžité dary do 200 000,- Kč za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého
kraje a do svého hospodaření. Peněžité dary nad 200 000,- Kč za jednotlivý
dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví
Olomouckého kraje a do svého hospodaření pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele.

10. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený
přebytečný nebo neupotřebitelný nehmotný a hmotný majetek, s výjimkou
nemovitostí v pořizovací ceně do 200 000,- Kč za jednotlivý majetek nebo
soubor věcí, úplatně převést, případně fyzicky zlikvidovat v souladu s platným
a účinným řídícím dokumentem upravujícím vztahy mezi Olomouckým krajem
a příspěvkovými organizacemi zřizovanými Olomouckým krajem. Nehmotný
a hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí s pořizovací cenou nad 200 000,Kč vyřazuje příspěvková organizace s písemným souhlasem zřizovatele, v
souladu s platným a účinným řídícím dokumentem upravujícím vztahy mezi
Olomouckým krajem a příspěvkovými organizacemi zřizovanými

Olomouckým krajem. Příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného
majetku, s výjimkou nemovitostí, jsou příjmem příspěvkové organizace dle
ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
11. a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele
pronajmout nebo propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený
nemovitý a movitý majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na
dobu neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou
delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší, než
tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo
propachtovat, výjimečně přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý
a movitý majetek pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a
v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. Při pronájmu a pachtu
svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace
povinna sjednat výši nájemného nebo pachtovného v místě obvyklou nebo
vyšší, v odůvodněných případech nájemné nebo pachtovné ve výši
pokrývající náklady s nájmem nebo pachtem související. Příspěvková
organizace je oprávněna poskytnout svěřený nemovitý a movitý majetek
jako výprosu pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele zapůjčit
svěřený sbírkový předmět právnické a fyzické osobě se sídlem nebo
provozovnou v České republice na dobu určitou nejdéle na pět let nebo na
dobu neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Zápůjčky
sbírkových předmětů jsou možné pouze na základě písemně uzavřené
smlouvy.
b) Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem
nebo výpůjčku svěřeného majetku, sjednané i před tím, než se
příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací Olomouckého
kraje, ukončit a je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením
nájmu nebo výpůjčky.
c) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele
pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou,
nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková
organizace byt, který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze s
předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech případech
pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných i
před tím, než se příspěvková organizace stala příspěvkovou organizací
Olomouckého kraje, je příspěvková organizace oprávněna bez souhlasu
zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným majetkem, ukončit, ať
již dohodou nebo výpovědí s tím, že příspěvková organizace je současně
oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu.

12. a) Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele
pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou,
nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše
tříměsíční. Při nájmu a pachtu nemovitého a movitého majetku je
příspěvková organizace povinna sjednat nájemné nebo pachtovné v místě
obvyklé nebo nižší. Nájemné nebo pachtovné vyšší než v místě obvyklé
může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna i bez
souhlasu zřizovatele přijmout nemovitý a movitý majetek, který nezbytně
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, do výprosy.
Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele vypůjčit
sbírkový předmět od jiné právnické nebo fyzické osoby na dobu určitou
nejdéle na pět let nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejdéle
tříměsíční. Zápůjčky sbírkových předmětů jsou možné pouze na základě
písemně uzavřené smlouvy.
b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní
dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si
pronajmout, převzít do pachtu nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek,
který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami
stanovenými zřizovatelem. Příspěvková organizace může provádět opravy
užívaného majetku pouze na základě zřizovatelem schváleného plánu
oprav a investic.
13. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše
příspěvku a závazné ukazatele pro hospodaření, budou stanovovány
zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
14. Příspěvková organizace je povinna zřizovateli umožnit provádění kontroly své
činnosti a svého hospodaření v rozsahu a způsobem daným pokyny
zřizovatele.
15. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou
16. vykonává zřizovatel.
Hospodaření s majetkem, který je kulturní památkou, předmětem kulturní
hodnoty, archiválií či knihovním dokumentem, pokud nejsou součástí sbírky
muzejní povahy, se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, pokud zvláštní právní předpis (např. zákon č.
20/1987 Sb.; zákon č. 257/2001 Sb.; zákon č. 499/2004 Sb.; zákon č. 71/1994
Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů; zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených
kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 203/2006 Sb., o
některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů) nestanoví jinak.

Stávající článek VI. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým
článkem v tomto znění:
VI.
Okruhy doplňkové činnosti
1. K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých
zaměstnanců a pro aktivity nemající charakter hlavního předmětu činnosti
zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti:
-

pronájem nemovitého majetku ve své správě fyzickým a právnickým
osobám, které nejsou vymezeny v § 2 odst. 4 zákona č. 122/2000 Sb.

2. Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
-

doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti příspěvkové organizace;

-

doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.

3. Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí zákonem č. 24/2017 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy
rozpočtové odpovědnosti.
4. Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.
Stávající článek VII. zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým článkem
v tomto znění:
VII.
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena
Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace, je zřízeno na dobu
neurčitou.
Stávající příloha zřizovací listiny č. 1 Vymezení v majetku v hospodaření
příspěvkové organizace se v části D) Zvláštní majetek upravuje takto:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření zvláštní majetek – sbírky
muzejní povahy, a to v rozsahu vymezeném stavem ke dni 31. 12. 2013
v chronologické evidenci (kniha přírůstková).
V ostatních částech zůstává zřizovací listina Vlastivědného muzea Jesenicka,
příspěvkové organizace, ze dne 17. 3. 2003 ve znění dodatků č. 1 až 7 beze změny.
Tento dodatek č. 8 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea Jesenicka, příspěvkové
organizace, je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost

originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři vyhotovení obdrží
zřizovatel.
Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem
Olomouckého kraje s účinností od 1. 3. 2022.
Tento dodatek č. 8 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 14. 2. 2022
usnesením č. UZ/8/35/2022.
V Olomouci dne 25. 2. 2022
…………………………………….
Bc. Jan Žůrek
člen Rady Olomouckého kraje

Elektronický podpis - 24.2.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Jan Žůrek
Vydal : I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Platnost do : 25.10.2022 11:04:27-000 +02:00

