Městys Koloveč
U staré fary 142, 345 43 Koloveč
Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

V Kolovči dne 12.4.2014, Čj. …..…./14/Šk.

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
Podle ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 27 zákona č. 250/2000 sb. , o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vydává Městys Koloveč na základě usnesení Zastupitelstva Městyse
Koloveč č. 20/2014 ze dne 31.03.2014 tento
dodatek č. 2
ke Zřizovací listině č.j. 787/09/Vnitř., ze dne 27.10.2009, ve znění dodatku č. 1 ke
zřizovací listině, č.j. 96/11/Šk., ze dne 2.2.2011
I.
Zřizovatel
Název: Městys Koloveč
Zařazení do okresu: Domažlice
Sídlo: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
00253481
IČ:
II.
Příspěvková organizace
Název: Základní škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace
Sídlo: Sportovní 307, 345 43 Koloveč
60610999
IČ:
III.
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku VII. Zřizovací listiny.
2. Článek VII zřizovací listiny zní nově takto:

VII.
Vymezení doplňkové činnosti příspěvkové organizace
1. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci vykonávat tyto okruhy doplňkové činnosti,
které navazují na její hlavní účel:

-

Pronájem věcí movitých a nemovitých
Hostinská činnost

-

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti

2. Shora uvedenou doplňkovou činnost bude příspěvková organizace vykonávat zejména
s těmito podmínkami:
-

doplňková činnost nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
příspěvková organizace povede oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové
činnosti a použití zisku v souladu s ust. § 28 odst. 5 zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů .
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke Zřizovací listině č.j. 787/09/Vnitř., ze dne 27.10.2009, včetně
dodatku č. 1 ke zřizovací listině č.j. 96/11/Šk., ze dne 2.2.2011 nabývá účinnosti dnem
12.4.2014.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příspěvková
organizace a dva zřizovatel.
3. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny včetně její přílohy a dodatku č. 1 zůstávají tímto
dodatkem č. 2 nedotčeny

Ing. Václav Pergl
Starosta městyse Koloveč

