svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnostiprávního Úkonu, jímŽ
byl organizací majetek nabyt do vlastnicWÍ zřizovatele. Organizace je povinna vkládat
do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele,
odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 75aPOa0 Sb., o rozpoČtorných pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpísů, v souladu s nímžbude příslušnýprávní
úkon činěn
3

.

Organizace
povinnosti:

má při

a) využívatsvěřený
b) svěřený majetek

hospodaření

se

svěřeným majetkem zřizovatele zejména $to

majetek účelněa hospodárně,
vést v předepsané evidenci a v účetnictví,

c) svěřený majetek

udržovat, pečovat o jeho zachovánÍ, provádět jeho opravy

a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpísy,

d) chránit svěřený majetek před poškozením,ztrátou, zničenímči odcizením, jakož
i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů,

e) využívatvšechny právní prostředky

f)

k ochraně svěřeného majetku zřízovatele před

neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdŮvodného obohacení vŮčí
odpovědným subjektům,

dodžovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení4,příspěvkovYch organtací zřízených hlavňím městem Prahou schválená Řadou HMP,

je povinna provádět

pravidelnou ročníinventarizaci majetku a na základě
provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírŮstkŮ a ÚbytkŮ movitého majetku,

4. Organizace

Organizace je povinna používatu svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerych
propagačníchmateriálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky,
inzeráty apod.) a informačních tabulích.

Dopt ňková

č':I;Š.orga nizace

Okruhy doplňkové čínnostiorganizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst.2
písm. 9) zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtŮ, ve znéní
pozdějších předpisů následovně:

1.
2.
3,

pronájem svěřených nebytorných prostor,

4.

ubytovacíslužby,

5,
6.

opravy silničníchvozidel,

mimoškolní rnýchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školenl včetně lektorské činnosti,
hostinská činnost,

pronájem šesti služebníchbytů v budově Ohradní 72, Praha 4, na dobu urČitou jednoho
roku,

7.

pronájem pozemku parc. č. L359lI v k.ú, Michle.

Organizace můževykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenarušíplnění hlavního
účeluorganizace.

