Správa sportovišť Kopřivnice
(úplné – deklaratorní znění zřizovací listiny po zapracování všech dodatků
schválených Zastupitelstvem města Kopřivnice)
Čl. I.
Označení zřizovatele
Název: Město Kopřivnice
Sídlo : Štefániková 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ : 00298077
Čl. II.
Označení organizace
Název: Správa sportovišť Kopřivnice
Sídlo: Kopřivnice, náměstí T. G. Masaryka 540
IČ: 62331078
Okres: Nový Jičín
Forma: příspěvková organizace
Čl. III.
Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
1. Příspěvková organizace je zřízena za účelem zajišťování a poskytování služeb veřejnosti
v oblasti sportu a rekreace.

2. Předmět činnosti:
2.1. Hlavní činnost::
a) Zabezpečování účelného využívání svěřených sportovních zařízení, a to zabezpečováním
sportovních, kulturních, osvětových činností a zabezpečováním propagačních, reklamních
a prodejních akcí.
b) Provozování a udržování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících
regeneraci a rekondici.
c) Zabezpečování oprav a údržby dětských hřišť v Kopřivnici.
d) Zabezpečování provozu technologických zařízení, včetně poskytování a prodeje produktů
těchto zařízení odběratelům.
e) Pronájem nebytových a bytových prostor a movitého majetku pro sportovní a tělovýchovné
činnosti.
2.2. Doplňková činnost:
a) Hostinská činnost
b) Reklamní činnost a marketing
c) Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb
d) Opravy ostatních dopravních prostředků
e) Opravy pracovních strojů
f) Pronájem nebytových prostor
Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost podle
tohoto článku bodu 2 této zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon
hlavní činnosti pro zřizovatele.
3. Zisk, dosažený doplňkovou činností, může příspěvková organizace použít pouze ve
prospěch své hlavní činnosti.

4. Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny.
Čl. IV
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace
1. Statutárním orgánem je ředitel. Ředitel je jmenován a odvoláván Radou města Kopřivnice.
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými
předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka
příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.

Čl. V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k
hospodaření
Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření:

1. Nebytové prostory v těchto objektech včetně specifikovaných pozemků:
-

-

-

Areál zimní stadión, umístěný na Náměstí T. G. M. č. p. 540, na části. parcely 1950/1
v k. ú. Kopřivnice
Areál letní stadión, umístěný na ul. Komesnkého č. p. 830 na p. č. 2432, na pozemku p. č.
2433/1 v k. ú. Kopřivnice včetně skateboardového hřiště.
Koupaliště, umístěné na ul. Husova, č. p. 49 na p. č. 2430/2 a na p. č. 2427, 2430/1, 2435,
v k. ú. Kopřivnice
Stadión TJ Vlčovice, umístěný ve Vlčovicích na č. p. 603/1 včetně staveb na pozemcích p.
č. st. 188 a st, 189 a p. č. 603/9 v k. ú. Kopřivnice- Vlčovice
Krytý bazén, umístěný na ul. Husova 1340, na pozemku p. č. 1909/250 v k. ú. Kopřivnice
Volejbalový areál, umístěný v k. ú. Kopřivnice, č. p. 1311 na p. č.
2431/2,
č. p. 1312 na pozemku 2431/1 a objekt bez č. p. na pozemku p. č. 2431/3, p. č. 2433/3
část parcely p. č. 2433/1
Hřiště stávající ze staveb
č.p. 182 – obč.vybavenost na parc.st. 215
bez č.p./č.ev. – obč.vybavenost na parc. st.216
a pozemků parc. st. 215, parc. st. 216 ve zjednodušené evidenci parc. 122/1 a parc. 122/3
v k.ú. Větřkovice a dále parc. 285/1 – ostatní plocha v k.ú. Drnholec nad Lubinou včetně
oplocení a vstupních bran
Lyžařská chata, objekt č.p. 74 umístěná na p. č. 2400/3 v k.ú. Kopřivnice a pozemky p.č.
2400/3 a p.č. 2400/2 v k.ú. Kopřivnice

2. Movitý majetek, který jí byl předán ke dni jejího vzniku, který v průběhu své činnosti nabyla
a který dále nabude a movitý majetek:
- dětské kovové houpačky v hodnotě 6 710,- Kč umístěný na pozemku parcele 19321
v parku závodního klubu Kopřivnice.
- brána fotbalová přenosná (s transportními kolečky a se sítí) – inv. č. 281616040036
v hodnotě 32.947,- Kč, brána fotbalová přenosná (s transportními kolečky a se sítí) – inv. č.
281616040037 v hodnotě 32.947,- Kč
- který je uvedený na inventárních soupisech ze dne 28.5.2007 v hodnotě1.158.012,- Kč,
které jsou nedílnou součástí zřizovací listiny
- který je uvedený na inventárním soupise ze dne 20.8.2007 v hodnotě 110.767,- Kč, který je
nedílnou součástí zřizovací listiny
- rolba na úpravu sjezdových tratí Kässbohrer PB 42.280 DW včetně příslušenství v hodnotě
1,523.200,- Kč
- sněžné dělo Technoalpin M 18 Clasic – 2 ks včetně příslušenství v celkové hodnotě
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-

1,427.048,- Kč (1 ks 713.524,- Kč), sněžné dělo Technoalpin M 18 Premium – 1 ks včetně
příslušenství v hodnotě 832.524,- Kč
přípojná hadice Red Head – 6 ks v celkové hodnotě 68.258,- Kč
movitý majetek uvedený v inventárních soupisech ze dne 23.3.2011 v hodnotě 698.530,Kč, který je nedílnou součástí zřizovací listiny
automobil Škoda Fabia – sedan – vedeno v majetku města pod inventárním číslem
221900000254 (rok výroby 2001 – v provozu od r. 2002), pořizovací cena byla
318.263,30,-Kč, tržní cena k datu předání 50.000,-Kč.

3. Dětská hřiště v Kopřivnici
- vybudovaná k datu 1.9.1995 a dále dětské hřiště v lokalitě „U Matesa“ vybudované na
parc. č. 953/1 v k.ú. Kopřivnice a tento pozemek o výměře 452 m2.

4. Nově nabytý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele.
5. Síť místních cykloturistických tras v hodnotě 1.417.437,8 Kč vedená pod inventárním
číslem 212010250001.

6. přípojka vody a elektřiny – vedené z vodojemu umístěného na pozemku parcela číslo
1909/58 v k.ú. Kopřivnice ve vlastnictví Energetika Kopřivnice a.s. do lyžařského areálu na
pozemcích,1909/58, 1909/256, 2376/2,2377/1,2378/1,2382,2396,2380, 2381, 2398/1,
2399, 2400/9,2400/7,2407 v hodnotě 999.005,- Kč

7. lyžařský vlek jednomístný teleskopický EPV 300, výrobní číslo 50/93, výrobce Slovšport
Žilina, rok výroby 1993 umístěný na pozemku parcela č. 2400/7 k.ú. Kopřivnice v hodnotě
155.295,-Kč
8. spodní stanice vleku – buňka mobilní UNIMO umístěná na parcele č. 2400/7 k. ú.
Kopřivnice v hodnotě 11.900,- Kč
9. osvětlení příjezdové komunikace spodní stanice vleku EPV 300 – výrobní číslo 50/93
umístěné na parcele č. 2400/7 k. ú. Kopřivnice v hodnotě 23.800,- Kč
10. mobilní čerpací stanice, výrobce SLOVPUMP TRADE s.r.o., výrobní číslo No 02 100 –
597, typ SKIOS – Č.S. I I umístěná v budově čerpací stanice na pozemku parcela č.
2400/7 k.ú. Kopřivnice v hodnotě 297.500,- Kč
11. nadzemní rozvody vody pro zasněžování DN 100 v délce 217 m umístěné na parcele č.
2400/7 k.ú. Kopřivnice v hodnotě 119.000,- Kč
12. parcely v k.ú. Kopřivnice – 2400/10, 2400/2, 2400/3, 2400/7, 2411/13, 2411/15, 2411/16,
2411/14, 2407, 2406/2, 2404/3
parcely v k.ú. Lichnov u Nového Jičína – 2039/16, 2039/15
13. posílení rozvodů zasněžování v hodnotě 300.931,- Kč
14. kopaná studna v areálu lyžařské chaty, vedené v majetku města pod inventárním číslem
212002001019 – org.19 včetně příslušenství
15. Pergola s ohništěm
16. Pískoviště za bytovým domem č. 1197, ul. Francouzská vedeno v majetku města pod
inventárním číslem 212016000026 v ceně 59 657,00 Kč.
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17. Výstupy projektu „Rekonstrukce škvárového hřiště v areálu Pod Červeným kamenem“,
které byly financovány z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko
na pozemcích p.č. 2423/1, 2423/11, 2423/18 v k. ú. Kopřivnice, s inventárním číslem
212016000028 v hodnotě 3 422 717 Kč. Výstupy projektu jsou uvedeny ve Smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady a ve Smlouvě o dílo č. 54/2009 ze dne
7.9.2009 vč. uzavřených dodatků.
18. Dětské hřiště u fotbalového hřiště na parcele č. 603/1 a 603/9 v k.ú. Vlčovice, inventární
číslo 212016000031, pořizovací cena 815.922,-Kč, zůstatková cena k 31.12.2012
784.191,-Kč.
19. Dětské oplocené hřiště 17. listopad s pískovištěm na sídlišti Sever, stavební objekt 04
(realizační celek 27 vnitroblok domů č. p. 1214 – 1218) na pozemcích parc. č. st. 1377/5,
1377/4, 1377/12, 584/29, 584/23 v kat. území Kopřivnice, inventární číslo 212016000032,
pořizovací cena 520 348,34 Kč, zůstatková cena k 31.12.2012 činí 509 941,34,Kč.
20. Komunikátory REGGAE mini GTBz slouží k přenosu dat a informací elektrické
zabezpečovací a požární signalizace z monitorovaných objektů.
Objekt umístění
Lyžařská
chata, č. p. 74

Zimní
stadion –
Masarykovo
nám. 540
Krytý bazén
– Husova
1340

Inventární
číslo

390100010001

390400010001

709200010001

Předmět
Komunikátor
REGGAE
mini GTBz +
anténa
Komunikátor
REGGAE
mini GTBz
Komunikátor
REGGAE
mini GTBz

Č. faktury

Kontace

Pořizovací
cena vč.
DPH

211300435

2310100/5311/513
7/686/15/3901

4673,02 Kč

211300435

2310100/5311/513
7/686/15/3904

3765,52 Kč

211300435

2310100/5311/513
7/686/15/7092

3765,52 Kč

Celkem

12.204,06 Kč

Čl. VI.
Vymezení majetkových práv ke svěřenému majetku
1. Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s majetkem vymezeným v článku V.
této Zřizovací listiny výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi a odpovídá za škodu
vzniklou na tomto majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení obecně závazných předpisů.
Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut vydaný zřizovatelem.

2. Organizace je povinna:
2.1.
využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit
prostory a tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo
zneužitím, majetek movitý může pojistit
2.2.
vést účetní a operativní evidenci majetku v souladu s platnou legislativou
2.3.
provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku
2.4.
provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem
schváleného odpisového plánu
2.5.
předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli, dle
písemného požadavku zřizovatele
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2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

škody na majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví-li zřizovatel ve
statutu jinak
dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy majetku vymezeného
článkem V. této Zřizovací listiny, včetně periodických revizí majetku movitého, potřebu
oprav přesahující rámec běžné údržby hlásit písemně zřizovateli
zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví, nestanoví-li statut
jinak
v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu škody a
právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kteří škodu způsobili či proti těm,
kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří umožnili vznik škody či
bezdůvodného obohacení
při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s majetkem
oznámit událost písemně příslušným orgánům a zřizovateli
trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv, včetně příslušenství pohledávek
zhodnocení nebytových i bytových prostor a movitého majetku písemně oznámit
neprodleně zřizovateli

3. Organizace je oprávněna:
3.1.
vymezený majetek užívat a brát z něho užitky
3.2.
pronajímat bytové prostory po předchozím souhlasu zřizovatele, příjmy z pronájmu
jsou příjmy příspěvkové organizace
3.3.
pronajímat nebytové prostory ke krátkodobému užívání
a pronajímat podle zákona o nájmu nebytových prostor 116/90 Sb. na dobu kratší
než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s touto činností,
na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
přičemž organizace je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností
3.4.
pronajímat movitý majetek pouze společně s nebytovými a bytovými prostory jako
vybavení těchto prostor, v ostatních případech se souhlasem zřizovatele
3.5.
provádět likvidaci neupotřebitelného movitého majetku po předchozím souhlasu
zřizovatele
3.6.
převádět movitý majetek na jiné organizace a organizační složky zřízené zřizovatelem
po předchozím souhlasu zřizovatele
3.7.
provádět zhodnocování movitého majetku po předchozím souhlasu zřizovatele
3.8.
uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto Zřizovací
listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti.
4. Organizace není oprávněna:
4.1.
majetek převést ani jej vložit do jiných subjektů než uvádí bod 3.6.
4.2.
postupovat pohledávky
4.3.
bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru a
přijímat závazek ručitele
4.4.
bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo
smlouvou o nájmu s právem koupě
4.5.
disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným
způsobem
4.6.
nakupovat akcie či jiné cenné papíry
4.7.
akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným
subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele
4.8.
poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů
svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP
5. Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel.
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6. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel.
Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s
majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve
vnitřních organizačních předpisech.
Čl. VII.
Zajištění kontroly
Na základě písemného pověření vydaného zřizovatelem je organizace povinna strpět kontrolu
hospodaření a kontrolu plnění této zřizovací listiny prováděnou orgány zřizovatele a dodržovat
její pokyny v rámci této kontroly hospodaření.
Čl. VIII.
Jiná ustanovení
Příspěvková organizace se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, touto zřizovací listinou, usneseními rady
města a zastupitelstva města a statutem, pokud ho rada schválila.
Čl. IX.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována
1. Organizace se zřizuje ke dni 1. 9. 1995 na dobu neurčitou.
2. Změny a doplňky Zřizovací listiny je možno činit pouze formou očíslovaných písemných
dodatků.
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