
Dodatek č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Městská knihovna v Přerově' příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Přerova po projednání na svém 2. zaseďéní konaném dne 13.12.2010
usnesením č. 6Il2lIIl20I0 schválilo v souladu s $ 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zŤízení), ve znění pozdějších předpisů a $ 27 odst. 2 zákona č. 25012000 Sb.,
o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek
č. 1 ke zttzovaci listině příspěvkové otganízace Městská knihovna v Přerově, příspěvková
organizace, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Zerotínovo nálm.36,IC: 70887616.

1) Članek 7.|. zÍizovací listiny se doplňuje o větu:

ZŤizovate| dále předává organizaci k hospodaření movitý majetek ve svém vlastnictví,
který byl poŤizenzcela nebo zčásti z prostředků veřejných rozpočtů odlišných od rozpočtu
zŤizovatele, nestanoví -li zÍizovatel jinak'

2) v článku 7.3. písm. d) zŤizovací listiny se za slova ,,'.... Svěřený nemovitý" vkládají
slova 

',a 
movitý"

3) V článku 7.3. písm. f) zŤizovací listiny se na konci doplňuje text:

- umoŽnit poskýovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly
účetní (daňové) evidence pouŽití veřejných ťrnančních prostředků a fyztcké
realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č.3201200I Sb., o ťrnanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některych zákoni (zžkon o finanční kontrole),
veznění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na pozemky,
které uživá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva
ostatních kontrolních orgánů státní správy Ceské republiky a orgánů Evropské
unie.

- poskytnout potřebnou součinnost poskýovateli dotace nebo jím pověřeným

osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realrizace projektu'
zejména jimposkýnout navyžádání veškerou dokumentaci k projektu (e-li v jeho

dispozici), účetní doklady vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě
a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací projektu.

4) V článku 7.3. písm. h) ztizovací listiny se na konci doplňuje text:

Na základě usnesení Rady města Přerova č. 83l2ll0l20l0 z2. schůze konané dne

29.II.2OIO organizace není oprávněna uzavírat samostatně nájemní smlouvy
ke svěřenému nemovitému a movitému majetku, pokud jde o nemovitý a movitý majetek
poŤizený zcela nebo zč,ásti z prostředků veřejných rozpočtů odlišných od rozpočtu

zŤizovatelq nestanoví -li zŤízovatel j inak.

5) Tento dodatek ě.I nabýváúčinnosti dnem I4.I2.20I0.

V Přerově dne ....L$..:]?..?.0t0. ;tu
Mgr. Dušan Hluzín
náměstek primátora
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