
ZRlZoVACÍ t'tsrtNR

Zastupitelstvo města Klatov vydává na základě svého usnesení č.2)1XII ze dne 19.5.2009
ÍuÍo zÍizov ací listinu příspěvkov é otganizace

Technické služby města Klatov,
příspěvková organizace

Čt. t
označeni zíizovate|e

ZÍizovaÍe|em příspěvkové organizace je Město Klatovy, se sídlem nám. Míru 62,339 20
Klatovy I., okres Klatovy, IC 255 661.

Čl.z
Název organizace, sídlo, identiÍikační číslo, právní forma, založeni

2.1 . Nrízev: Techrrické služby města Klatov, příspěvková organizace
2.2. Sídlo: Sadová 362, 33911 Klatovy IV
23.IČ: O74 942
2.4. Právni forma: příspěvková otganizace
2.5. Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Klatov k 1.1.|992.

čt.:
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Příspěvková org anizace byla zřízena za účelem plnění těchto čirrností:

a) správa a běžná udržba místních komunikací a chodníků, veřejných prostlanství a
parkovišt' na územi města Klatov a integrovaných obcí, včetně pouŽití mechanismů a

zařizení dílen pro činnosti uvedené v živnostenských oprávněních,
b) uklid a čištění města včetně integrovaných obcí, jako např. kropení a mýí komunikací,

veřejných prostranství a parkovišť včetně jejich zaÍízení' jejich metení, zajišt'ovat
jejich schůdnost a sjízdnost včetně zimní údržby, správa a provozování městských
parkovišť,

c) správa a udržba městského parku, ploch veřejné zeleně včetně zřizovráni a udržby
parků, okrasných záhonů, mobilní zeleně a stromořadí včetně výroby zahradnického
materiálu pro potřeby veřejné zeleně města, zajišťování vzdělávací činnosti semináře
na témata aktuální pro veřejnou zeleň ve městech,

d) provoz a udržba veřejného osvětlení, světelného a signalizačního zařízení v obvodu

města Klatovy a integrovaných obcí,
e) provoz pohřebišť _ správa a běžná údržba městských hřbitovů včetně hřbitovů

v integrovaných obcích,
Í) provozování krematoria v Klatovech'
g) provozování pohřební služby (s obřadní síní, včetně přepravy zesnulých),
h) provozování městského tetního koupaliště a autokempu v Klatovech,
i) provozování krýého plaveckého bazénu s příslušným zaÍízenim a vybavením včetně

výuky plavání'
provozování městského útulku pro zatollané a opuštěné psy,

pronájem
výkon čirrností dle vydaných živnostenských listů.

čl. r
Statutární orgán

i)
k)
r)



4.1. Statutárním orgánem organizace je ředitel/ředitelka, kterého/kterou jmenuje a odvolává
rada města. Zaměstnavate1em ředitele/ředitelky je příspěvková organizace Technické sluŽby
města Klatov. Ředitel/Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je

odpovědný/odpovědná radě města za čirrnost organizace a při své činrrosti je povineďpovinna
poitupovat v souladu s platnými právními předpisy. Ředitel/Ředitelka jmenuje svého

Zástupce.
4.2. Statutární orgán jedná ve všech právních vztazích Samostatně. Podepisuje se za
organizaci tak, že k napsanému či v}tištěnému názvl orgatizace připojí ředitel/ředitelka nebo

zástupce ředitele/ředitelky svůj podpis s uvedením jména a funkce.
4.3. Statutární orgán organizace je povinen zpracovat a předložit zÍizovaÍeli ke schválení týo
směrnice:

a) organizační a pracovní Íád organizace,
b) směrnici pro hospodaření s majetkem ajeho evidenci,
c) směrnice dle zákona o účetnictví tj. systém zpracování a vedení účetnicwí, oběh

d) účetních dokladů, úschova účetních písemností, archivní a skartační řád organizace,
e) směmici pro inventarizaci majetku,
1) odpisový plán na příslušný kalendářní rok.

čt. s
Vymezení majetku zÍizovate|e předávaného organizaci k hospodaření

5'1. Nemovitý majetek zřizovatele předávaný organizaci k hospodďení formou smlouvy o

výpůjčce je uveden v pří1oze č. 1, kteráje nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2' organizace hospodaří s movitým majetkem (drobný hmotný rnajetek), který jí byl
převeden bezúplatně do vlastnictví zřizovate1em.

čt. a
Vymezení majetkových práv organizace

6'1. obecná ustanovení
6.1.1. organizace může do svého vlastnictví nabývat pouze majetek potřebný k výkonu
činnosti' pro kterou byla zÍizena, a to bezúplatným převodem od zřizovatele, darem

s předchozím písemným souhlasem zÍizovaÍele, děděním (bez předchozího písemného

souhlasu zřlzoyatele je organizace povirrna dědictví odmítnout) nebo jiným způsobem na

základě rozhodnuti zřizovatele. ZŤizovate| tímto dává organizaci předchozí souhlas k přijetí
daru či dědictví v hodnotě maximálně 60 000 Kč jednotlivě a k úplatnému nabytí movitého

majetku v hodnotě 300 000 Kč jednotlivě.
6.1.2. organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a S plostředky
přij atými z rozpočÍtt zřizoyaÍele, dále s prostředky svých fondů a s dary, příspěvky a dotacemi

od jiných Subjektů. V dalším se použije ustan. $ 28 a násl. zákona č' 250/2000 Sb'' o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů'
6.1.3. Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů,

Íéto zřizovaci listiny a pokynů zřizovaÍele.
6.1.4. organl'zace je povinna spravovaný majetek udržovat a opravovat včetně pravidelných
revizí a chránit jej před poškozením a zničením.
6.1.5. organtzace nesmí zŤtzovaÍ nebo zakládat právnické osoby ani mít majetkovou účast

v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikaní.
6.1.6. Majetková práva neupravená touto Zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v
rárnci platné prár ní úpravy
6.1.'/. ZÍtzovaÍe| tímto dává souhlas organizaci k nabývání veškerých oběŽných aktiv
pořízených v běŽném roce

. na základě ročního plánu výnosů a nákladů,



. na Základě tvorby a pouŽití fondů organizace dle $ $ 3 0, 32 a 33 zákona č ' 25012000

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a na zák|adě schválení
přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledků hospodaření roku minulého,

. na základě dalších usneseni zřtzovatele k finančnímu (i ťondovému) hospodaření
organizace.

6.2. Nemovitý majetek
6.2.1. organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat, směnit,

darovat), zaÍížit zásÍavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vloŽit do

majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak použíVat k účasti na podnikání

třetích osob.
6.2.2. oryan|zace je oprávněna pronajmout nebo půjčit zÍizovaÍelem svěřený nemovitý
majetek jen s předchozím souhlasem zřizovďele; zÍizovaÍe| tímto uděluje organlzaci výslovný
souhlas ke kátkodobým (rvání max. 7 kalendářních dnů nepřetržitě) pronájmům svěřeného

nemovitého majetku. organizace je oprávněna pronajmout/vypůjčit si nemovitý majetek od

třetích osob na dobu deiší než 1 rok jen s předchozím souhlasem zÍizovaÍele.

6'3. Movitý majetek
6.3.1. oryanizace je oprávněna převádět trvale nepotřebný movitý majetek na třetí osoby po

předchozím písemném souhlasu zÍizoyaÍeIe, a to za cenv obvyklou, pokud nestanoví tato

zÍizovaci listina nebo zřizovaÍe|j inak. organizace upřednostní převod movitého majetku na
jiné příspěvkové organizace zÍizené zÍizovaÍelem.
6.3.2. organtzace je oprávněna zaÍižit movitý majetek zástavním právem, vloŽit do majetku
j iných osob nebo jej j inak používat k účasti na podnikání třetích osob jen s předchozím
písemným souhlasem zřtzovateIe.
6.3.3. organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně půjčit svěřený movitý majetek,

včetně majetku získaného její činností, na dobu delší než 1 rok jen s předchozím souhlasem

zřizoyatele.

6.4. Jiná majetková práva
6.4.1' oryanizace je povinna vést operativní evidenci nemovitého a účetní evidenci movitélro

majetku.
6.4.2. organizace je povinna provádět odpisy movitého
schváleného zřizovatelem.
6'4.3' organizace je povinna provádět pravidelnou roční

majetku podle odpisového plrirru

inventarizaci svěřeného movitého

majetku.
6'i.4. organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněŽitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a j iným osobám ze svého fondu

kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou postupu dle bodu 6.3.1. zřizovací listiny.
6.4.5' organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a

prominout dluh jen s předchozím souhlasem zŤizoyaÍe]le' nejde_li o vzájemný zápočet
pohledávek.
6.4.6. organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 20 000 Kč v
jednotlivém případě, jestliŽe dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani

vymáháním na dědicích anebo jestliže pohledávka je promlčena a dluŽník odmítá dluh

dóbrovolně splnit anebo nelze-li prokázaÍ trvání pohledávky arrebo ne1zeJi prokázat její výši

a to ani v so,'dní- či jiném řízení anebo je-li zŤejmé,že další vymahání pohledávky by bylo

spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky či by bylo neúspěšné. od vymáhání

pol'l"darrky nesplňující týo podmínky je orgalizace oprávněna upustit až po předchozím

souhlasu zřizovatele.



6.4.7. organizace je oprávněna ručit majetkem jen s předchozím souhlasem zřizovatele, a to
jen jde-li o ručení za d\lžnika, 1ímž je zřizovatel nebo jím zÍizená či založená právnická
osoba.
6.4.8. ZŤizovaÍel tímto dává organizaci výs1ovný předchozí souhlas k provádění oprav a

stavebních úprav na svěřeném majetku v hodnotě do 300 000 Kč jednotlivě; jiné opravy a

stavební úpravy svěřeného majetku 1e organizace oprávněna provádět jen s předchozím
souhlasem zŤizov aÍele.
6.4.9. organizace je povinna zajistit pojištění odpovědnosti ze své činnosti a v případě

potřeby pojištění movitého majetku.
6.4.10. organizace odpovídá za škodu na majetku a zdravi třetích osob vzniklou nedodrŽením
právních předpisů na úseku bezpečnosti, požrímí ochrany a životního prostředí.

6.4.11. organizace je oprávněna uzayirat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou půjček z fondu sociálních a ku1tumích potřeb.

6.4.12. organizace je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o

pronájmu s právem koupě jen s předchozím písemným soú1asem zřizovatele.
6.4.13' oryanizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cerrné papíry. Přijímat je jako

protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.

Čt.l
Zajištění kontroly organizace

organizace je povirrrra umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným
pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění konÍrol.

čt. s
Závérečná ustanovení

8.1. organízace byIa zÍízena s účirrností k 1'.1.1992, na dobu neurčitou.
8.2. Tato zÍizovací listina nab1iruá účirrrrosti dnem 1.6.2009 a nahrazuje předchozí zŤizovací

listinu včetně všech jejích dodatků.

V Klatovech dne 21.5.2009.
I*líč:,i r., I{ ]lilr'";
n;,li-;l. il. , ;.Ir Í2
JJ: -i., i!l;1,.r., V

t'
,tf/1./ / /

í/(k4 - '
Mgr. Rudoll Salvetr
staÍoSta města Klatov
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; Přiloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města

Vymezení majetku, kteý se příspěvkové organizaci předává k hospodďení

1. Soupis nemovitého majetku

Klatov

Místnost Inventár.číslo Název složky majetku Poř1z . hodnota

'1L20-3639
1124-3639
1120-3639
'7120-3639
1r20-3639
1720-3639
7 720-3639
1720-3639
1120-3639
1120-3639
112A-3639
1124-3639
1IŽo-3639
1r20-3639
112A-3639
1] 20-3639
1120-3639
1120-3639
172a-3639
1724-3639
7 720-3639
1r20-3639
1r2A-3639
1r20-3639
1r2A-3639
1r20-3639
1724-3639
1L20-3639

404 Psí útulek 1475 308/80
475 skLad plech. sť.p.4531 72 1'l5|oo
476 sk1ad VZ ''Domeěek'' st.p.2114 12 031,00
477 sklad p1ech. č.1 st.p.4530 12 115|00
47B sklad plech. č.2 st.p.4532 11 B44l00
419 Ga!:eže na st.p.2543l7 466 318,40
480 Buňka na st. p. 4533 18 500/00
4B1 Kůlna na st.p.2lls/ 3 92 2a8,2o
4B2 Zámečntcká dílna na s't.p.2115l2 203 000.00
4B3 Garáže os.vozide] na st.p.4525 BB 97B,00

. 4B4 Ků]na ocelová na st 'p.4527 1 004 000.00
485 Garáže zděné st.p.2115/2 a 4526 23o 946,0a
486 Budova admínistrativní st.p'211511 A95 260l00
487 Bud.na hřbit.stp40 a garáž sLp.1662 127 305,00
4B9 sk]eniky zděne st.p'2114 2a8 a9B,2I
490 vrátníce/soc. zař.. šatny st'p.2115,/2 2a9 61a,1I
491 víC Ý něst. Iázních st'p.2061 69 479,95
493 sk1eník č'1 LUR st.p.2114 286 194|00
495 skleník Japan st.p.2114 349 a17 ,ao
496 Sk1eník č.2 LUR st.p.2114 19 30B/ 00
497 sk]eník č.r st.p.2lI5/1 20 35I,20
498 skleníky zděné st.p.2114 18 513.00
499 sk1eník č.3 LUR st.p.2114 286 194,0a
500 sklenik č.2 st.p.27|5/8 286 'l94,a0
501 Kotefna st.p. 21-15/5 392 366,aa
504 Krematoríum ?56/III. st.p.3702 24 246 o4a,oa
5I2 Krytý plavec.bazén st.p.42a2 33 906']64,30

12a1 zaŤ. kempu v m.1áz. stp.5691a2499 41II 296,90

--t
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Celkový součet : 69 262 544, A1


