čt. vr
vymezení hlavního účelua předmětu činnosti organizace
organizace poskytuje vzdělávání .ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání
veáoucích t aosaženi středního vzdělání s výučnímlistem a středního vzdělání s maturitní
zkouškou. Součástíorganizace je domov mládeže,

cl. VII
Statutární orgán organizace
města
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního

Ě;;ňr, ilJitet-ledná ;riénem oiganizace samostatně a

je

z,9
podepisu
.organizaci
podPís.
vlastnoruČní
připojísvůj
k naisanému nóbo uyúštěné*unázvu organizace

čl. vrrr

Vymezení majetku ve vlastniffi

;;ffř#ile

předáva ného orga

n

tak,

Že

izaci

je uveden
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předáva ný .organiza.ci k hosPodaření
organizaci
u Óiir"rá'r. i, t<terá je nedílnou součástítéto zřizovací listiny. Zřizovatel Předává
stavu
majetek
movitý
jejích
rovněž
úkolů.
Podle
t< irospooařeňí pro potřeby plnění
vČetně
je
u
organizace,
uloŽen
inventarizace ke dni 31.l2.zots, iehói inventární soupis
veškeréhomovitého majetku pořízeného či získanéhoorganizací do vlastnictví zřizovatele Pb
jiné
31.12.20t3 a veškeréhó movitého majetku získanéhoorganizací Po 3I.tZ.7013 od
Svěřený
jednalo
majetek
o
PřebYteČný.
příspěvkové organizace zřizovatele, jeitliže se
úČetnicWÍ.
ve
svém
majetek vede organizace
cl, Ix
Vymezení majetkorr,ých práv organizace
1.

organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato Práva vlastníka:
a) majetek džet a užívatk zajištěnípředmětu Činnosti, pro ktery byla organizace zřízena
a aitšíctr úkolůvymezených v této zYizovací listině,
b) nakládat s movitým majetkem v rárnci předmětu Činnosti vymezeného v této zřizovací

'

listině,

c)
-'

při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebyteČnéhomovitého majetku
postupovat poaie Zásad pro nakládání s přebytečným a.neupotřÓitelným movi§lm
majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, ktený je svěřen PřísPěvkovým
offii.u.i* zyízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze Č. 2 této
zYizovací listiny,

uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o uýp_ůjčcesvěřeného majetku, a to na dobu
jednoho roku,
určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhŮtou do
bez omezení výpovědních důvodů.
ostatní práva vlastníka svěřeného majetku _rnýše neuvedená vYkonává zřizovatel
a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
z. organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek.. pro svého zřizovatele Pouze Po
práocr,orim písemnémsouhlasŮ zřizovatele, na základě usnesení ZastuPitelsfua hlavního
m8sta prahy, přičemžse takovY nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci Po
j;ň;"ň;ráÁt', příloze č. 1této zřizavací iistiny. Movitý majetek nab'frtaný organizací Pro

d)

