3

Statutérni mésto Pa rdubice

(3,0,

9’3r‘)

3

rduhice

A

(D
m

1-.-

0

zfaIZOVACI’

0‘0

3
399°Q

LISTINA

(ﬁplné znéni)

Zastupitelstvo mésta Pardubic v souvislosti se zménou zFizovaci listiny schvélenou usnesem’m
é. Z/2567/2018 ze dne 26.04.2018, v souladu s ustanovem’m § 84 odst. 2 pism. d) zékona E. 128/2000

5b., 0 obcich (obecm’ zFizeni), v platném znéni, déle v souladu s ustanovem’m § 27 zékona é. 250/2000

Sb., 0 rozpoétovy’lch pravidlech Uzemnich rozpoétﬁ, v platném znéni,

vyda’vé Uplné zném’ zfizovaci Iistiny

Centra pro otevFenou kulturu, ph’spévkové organizace
v tomto znénl':

CI. I.
ZFizovateI

L'Jplm’l nézev zFizovatele:
Sidlo:

ldentifikaéni éislo (IC):

Statutérni mésto Pardubice
Pernétynské némésti 1, 530 21 Pardubice
00274046

Cl. ll.

Za'kladni ﬂdaje o organizaci
Nézev organizace:
ZFizena ke dni:

Sidlo:

ldentifikaéni éislo (IC):

Prévm’ forma:

Centrum pro otevFenou kulturu, pfispévkové organizace

01.01.2018 na dobu neuréitou

Svaté Aneiky (:eské 29, 530 02 Pardubice
06495036

pﬁspévkové organizace

CI. III.
Vymezeni hiavniho uéelu a predmétu Einnosti

Hlavm’m (Jéelem Centra pro otevfenou kulturu, pfispévkové organizace je koncepéni uvédéni, rozvoj a
podpora souéasného profesionélniho i neprofesionélniho uméni z oblasti performing arts, vizuélniho
uméni a literatury v nejéiréim pojeti téchto uméleckych pojmﬁ a §kéle souéaach nézorovy/ch proudﬁ
v téchto oblastech uméni. Svi aktivitami, jejichi Uéelem nem’ dosahovéni zisku, organizace usiluje o
rozvoj kuiturni a umélecké rozmanitosti regionu, o ziepéem’ kvality iivota a kulturni gramotnosti jeho
obyvatel a o to, aby se umém’ a kreativita staly organickou souEa’sti iivota mésta a regionu. Centrum

pro otevFenou kulturu, pfispévkova’ organizace mé regionélni, nadregiona’lni a mezinérodni
pﬂsobnost. Hlavniho L'iéelu dosahuje organizace zejména:
1.

provozovénim multiiénrového kuiturniho centra Divadlo 29 a Galerie mésta Pardubic v souladu s

jejich programovymi koncepcemi,
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

pFipravou, organized a realizaci kulturm’ho programu zaméreného na prezentaci souéaach

zejména nemainstreamovych umélecky’lch disciplin z oblasti profesionélnich i neprofesionélnich
performing arts, Iiteratury, vizuélniho umém’ a daléich interdisciplinérnich a site specific projektﬁ,
véetné uvédéni hostujicich souborﬂ a jednotiivcﬂ zCeské republiky i 2e zahraniéi, které jsou
spojené s iivym predvedem’m nebo jia sdélovém’m dél ve smysiu autorského zékona ('2.
121/2000 5b., v platném zném’,
podporou a podilenl'm se na vzniku novy’lch nemainstreamovych profesionélnich i
neprofesionélnich uméleckych projektﬂ, organizovénim Ei spoluorganizovénim rezidenénich
pobytﬁ pro umélce a umélecké skupiny z Ceské republiky i ze zahraniéi, a pfipadnym podilenim se
na vzniku novy'lch uméleckych projektﬂ formou koprodukce,
pfipravou, organized a realizaci animaénich, edukaénich a osvétovych programﬂ pro §koly i
éirokou verejnost v oblasti souéasného performativniho a vizuélm’ho uméni, kultury a vefejného
prostoru formou prednééek, diskusi, seminéfﬁ a tvﬂréich diien,
pripravou, organizaci a realizaci vy’lstavni Einnosti prezentujici profesionélni uméieckou tvorbu

souéasného Eeského i zahraniéniho vizuélni’ho uméni v kontextu svétovh umélecch
souvislosti, tematickych kurétorskych projektL‘] a umélecch aktivit ve vefejném prostoru,
podporou a spolupraci s daiéimi kulturnimi a uméiecki institucemi, neziskovymi organizacemi,
ékolami véech stupr‘iﬁ a daléimi vzdélévacimi institucemi, stétni spra’vou a samosprévou i daléimi
fyzickymi a prévnickymi osobami v tuzemsku i zahraniéi za L'Jéelem zvVéeni atraktivity a DEInnosti
své Einnosti,

zajiét’ovénim provozu ve svérenych objektech, adriba a spréva majetku,
zajiét’ovénim periodické i neperiodické publikaéni a propagaéni éinnosti a marketingu sméiujici k
podpoFe hlavni Einnosti, vydévénim, verejny'lm §irenim, prodejem a pronajiménim periodickych i
neperiodickych publikaci a propagaém’ch materiéli’i ve smyslu zék. é. 37/1995 5b., v platném
znénL

9.

poiizovénim, vydévénim, rozéirova'nim a prodejem zvukovych, obrazovy'lch a zvukové obrazovych
zéznamﬁ na véech druzich nosiéfi siouiicich k naplﬁovém’ hlavm’ho déelu a predmétu éinnosti

organizace,

10. pfedprodejem vstupenek na vlastni i cizi programy.

(:I. IV.

Statutérni orgén a zpCIsob,
jaky’lm vystupuje jménem organizace, dozoréi rada

1.

Statutérnim orgénem organizace je Feditel, jmenovany do funkce zFizovateIem na za’kladé
zFizovatelem vyhlééeného konkurzniho Fizeni. Zaméstnavatelem Feditele je prispévkové
organizace. Odvoléni Fediteie je v kompetenci zrizovatele. ﬁeditel urél' svého za’stupce, ktery ho
v piném rozsahu prév a povinnosti zastupuje vdobé jeho nepFitomnosti. V pFI’padé odvoléni,
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rezignace, dlouhodobé pracovm’ neschopnosti nebo umrti Feditele mﬂie zfizovatel doéasné
povéfit vedenl’m organizace a vykonem béiny'lch éinnosti zaméstnance organizace, ktery v
rozsahu prév a povinnosti bliie specifikovanych v udéleném pisemném povéfem’ zastupuje
organizaci, a to 32 do doby jmenovéni nového Feditele Ei névratu Feditele z dlouhodobé pracovm’
neschopnosti.
Konkurzm’ Fizeni na funkci Feditele se opakuje p0 §esti letech funkéniho obdobi.
Reditel plni ukoly vedouciho organizace, jedné ve véech vécech jménem organizace, plné
odpovidé za jeji Einnost a rozvoj a plm’ daléi L'Jkoly vypvajfci zobecné zévaznych prévm’ch
pFedpisﬁ.
éeditel ma' véechna préva a povinnosti zaméstnavatele vyplyvajici ze zékona é. 262/2006 5b.,
zékonik préce, v platném znéni.
Organizaéni struktura organizace, systém Fizeni a pracovm’ zaFazem’ jsou stanoveny organizaénl’m
Fédem a daléimi normami, které vydévé Feditel v souladu s platmimi prévm’mi pFedpisy.
Kontrolnim a iniciativnim orgénem je Dozoréi rada. Cleny dozorél’ rady jmenuje a odvolévé Rada
mésta Pardubic. Cinnost a pravomoci dozorél’ rady jsou upraveny Statutem Dozorél’ rady, ktery
schvaluje Rada mésta Pardubic.

CI. v.

Vymezeni majetku a rozsah pra’v a povinnostl'
organizace ve vztahu k majetku
PFispévkové organizaci se svéfuje k hospodafeni movity majetek (déle jen "svéfeny majetek”) ve
vlastnictvi zFizovatele. Uéetni hodnota svéFeného majetku je uvedena v pFiloze E. 1 této zFizovaci
listiny.

Veékery majetek véetné finanénich a vécnych darﬂ, ktery'l pfispévkové organizace nabyla
a nabyvé svou éinnosti hlavnl’ nebo doplﬁkovou, nabyvé do vlastnictvi zﬁzovatele, svyjimkou
majetku uvedeného v odst. 3 tohoto élénku.
Majetek ziskany na zékladé smluvm’ho vztahu, ve kterém si poskytovatel vymfm’, ie vlastnikem
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (napf. nadaém’ ph’spévek, dotace EU,...), navé
organizace do svého vlastnictvi.

Majetek nabyty podle odst. 2 tohoto éla’nku svéfuje zfizovatel pfispévkové organizaci
k hospodafeni.

Organizace déle uiivé nemovity majetek na zékladé na’jemni smlouvy uzavFené s tFeti osobou.
Organizace mé k svéfenému majetku nésledujl’ci préva a povinnosti:
6.1 organizace je povinna se 0 tento svéfeny majetek Fédné starat, peéovat o néj
a zabezpeéit proti odcizem’, vést 0 ném evidenci V souladu s platnymi zékonnY/mi normami,
udriovat jej v dobrém a provozuschopném stavu, opravovat jej podle plénu oprav a L’Jdriby
ve stanoveném rozsahu a provédét zékonné revize a prohlidky v souladu s platnymi

zékonmimi normami; havarijm’ opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrécem’ ékod na majetku
6i vzniku nebezpeéi ohroiujl’ciho zdravi zaméstnancﬁ a tfetl’ch osob, je organizace povinna

provést okamiité s tim, 2e tyto neprodlené (nejpozdéji do th’ dnﬂ) nahlési vécné pﬁslu§nému
odboru zfizovatele véetné doloieni protokolu o havérii éi havarijm’m stavu majetku,

6.2 poh’zem’ movitého majetku nad 100 tis. KE (bez DPH) podléha’ pfedchozfmu pisemnému
souhlasu vécné ph'sluéného odboru zFizovatele,
6.3 pofizeni dopravniho prostfedku vjakékoliv hodnoté podléhé pfedchozimu pisemnému
souhlasu vécné pﬁsluéného odboru zﬁzovatele,
6.4 pFi poFizova’ni movitého majetku:
. s pfedpoklédanou

hodnotou v limitu

pro zadéni veFejné zaka’zky malého rozsahu

na dodévky popf. sluiby dle § 27 pism. a) zékona é. 134/2016 5b., 0 zadéva’m’ veFejnVch
zakézek, v platném zném’, je organizace povinna v ra’mci zadéni dodriet zésady postupu

zadavatele uvedené v § 6 vnévaznosti na ustanoveni § 31 v9§e uvedeného zékona.
Koneénv vy’lbér dodavatele v rémci vefejné zakézky malého rozsahu v limitu nad 500 tis.
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Ké bez DPH musi byt uskuteénén za diasti zéstupce vécné pﬁsluéného odboru
zFizovatele;
' spredpoklédanou hodnotou vlimitu pro zadéni podlimitm’ veFejné zaka’zky dle § 26
zékona é. 134/2016 5b., 0 zadévéni vefejm’lch zakézek, vplatném znéni, je organizace

povinna zadat vefejné zaka’zky v zadévacim Fizem’ v souladu sée uvedenym zékonem.
Clenem hodnotici komise musf t vidy zéstupce vécné pfisluéného odboru zﬁzovatele;
. spredpoklédanou hodnotou vlimitu pro zadénl' nadlimitni vefejné zakézky dle § 25
zékona é. 134/2016 5b., 0 zadéva’m’ veFejnVch zaka’zek, v platném zném’, je organizace
povinna zadat verejné zakézky v zadévacim fizenl' v souladu s Wée uvedea zékonem, a
to pouze se souéinnostu’ a predchozim pisemnym souhlasem vécné pﬁsluéného odboru
zrizovatele;

6.5 o svéreném majetku je organizace povinna vést operativm’ a UEetni evidenci
a odepisovat jej v souladu s odpisovym plénem, schvélenym zfizovatelem a déle v souladu
sustanovenl’m zékona c. 563/1991 5b., 0 Uéetnictvi, vplatném zném’ a provédét jeho
pravidelnou inventarizaci vidy 1x roéné k 31. 12. béiného roku,
6.6 svéreny majetek nesmi organizace bez predchozu’ho pisemného souhlasu vlastnika zatéiovat

prévem tFetI'ch osob, zejména vécnymi bf'emeny,
6.7 pro hospodareni smajetkem zpracuje Feditel organizace smérnice, které je povinen
vsouladu s platnou Iegislativou aktualizovat a pFedklédat na védoml' vécné pﬁsluénému
odboru zrizovatele,

6.8 organizace je povinna uplatﬁovat prévo na néhradu ékody a prévo na vydém’ bezdﬂvodného
obohaceni,

6.9 bez predchoziho pisemného souhlasu vécné pﬁsluéného odboru zFizovatele mﬁie
organizace vazovat, likvidovat, sménit, pronajmout, poskytnoutjako vypﬁjéku nebo prodat
svéreny movity majetek bez ohledu na datum jeho porl'zem' v poFizovacf cené do 5 000,00 Ké
(véetné DPH) a déle majetek staréi 7 let v porizovaci cené od 5 000,01 Ké do 40 000,00 Ké
(véetné DPH). O vyrazenl’, likvidaci, sméné, pronéjmu, poskytnutu’ Wpﬂjéky nebo prodeji
svéreného majetku vedeného v UEetm' evidenci poridi organizace protokol podepsany véemi
éleny inventarizaéni komisejmenované Feditelem a uloil'jej pro vlastni potrebu,

6.10 organizace je povinna pojistit svéreny movity'l majetek.
(II. VI.
Finaném’ hospodafeni organizace

Hospodareni a finaném’ vztahy organizace se Fidl’ obecné zévaznymi prévnl’mi pfedpisy, a to
zejména ustanovem’m § 28 zékona é. 250/2000 5b., 0 rozpoétovVCh pravidlech Uzemm’ch
rozpoétﬂ, v platném zném’, zékonem é. 563/1991 5b., 0 L'Iéetnictvn’, v platném zném’ a da'le i
pokyny zFizovatele.

Organizace zajiét’uje hlavni L'Jéel a predmét své éinnosti z prispévku na Einnost pridélem’lm
zrizovatelem, z vynosﬂ vlastm’ Einnosti a ostatm’ch vynosﬁ.
Organizace vede podvojné UEetnictvi Fédné a prﬁkazné v souladu se zékonem é. 563/1991 5b., 0
L'Jéetnictvi, v platném zném’ a dle prisluénych prévm’ch pfedpisﬁ. O hlavni a doplﬁkové Einnosti
vede oddélené UEetnictvi.
Organizace neni oprévnéna bez pfedchoZI’ho pisemného souhlasu vécné ph’sluéného odboru
zrizovatele:

—
uzavirat smlouvy 0 pﬂjéce éi Uvéru,
pfijimat na sebe zévazek ruéitele.
Organizace je povinna vést vnitfni kontrolni systém ve smyslu ph’sluém’lch ustanoveni zékona E.
320/2001 8b., 0 finanéni kontrole, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisﬂ.
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6.

Organizace mﬁie uzavn’rat smlouvy o finaném’m leasingu a smlouv
y o néjmu s pra’vem koupé
somezem’m zévazki) z téchto smluv jen p0 pFedchozim pisemn
ém souhlasu vécné ph’sluéného
odboru zFizovatele.

CI. vn.

Doplﬁkova’ Einnost

1.

Doplﬁkovou éinnost organizace zFizovatel povoluje k lepéim
u vyuiitl’ véech hospodéfsky’lch

moinosti a odbornosti zaméstnancﬁ v nésledujl’cich moinyc
h Einnostech:

~

2.

hostinské éinnost,

zprostf'edkovém’ obchodu a sluieb,
velkoobchod a maloobchod,

—
pronéjem a pﬁjéovéni véci movith,
reklamm’ éinnost, marketing, mediélm’zastoupeni,
~
néjem nemovith véci.
Doplﬁkovou éinnosti organizace vyuil’vé déle odbornou zdatnost
zaméstnancﬂ a majetekk co
neéelnéjéimu a hospodérnému zabezpec‘ieni potFeb obce a poskyto
vénl' sluieb obéanﬁm.
Doplﬁkovou Einnost mﬂie organizace provozovat jen za podml'nek,
2e nebude naru§ovén hlavnl'
pFedmét jeji éinnosti. Pravidla provozovéni doplﬁkové (“:innosti jsou
stanovena obecné platnymi
pFedpisy.

CI. vm.
Ostatm’ pra’va a povinnosti

1.
2.

Organizace je povinna Fidit se platnou legislativou a uréem'lmi internim
i pfedpisy zFizovatele.
Organizace je povinna kdykoliv na vyiédém’ zFizovatele pro potfeby
kontroly umoinit zFizovateli
volnv pFistup ke svéFenému majetku a kveékeré korespondenci tykajici
se éinnosti pﬁspévkové

organizace, zejména Uéetni a operativm’ evidenci, internim
pFedpisCJm, bankovm’m vypisﬂm

apod., pokud to nenl' v rozporu se speciélm’ prévnl’ Upravou.

CI. IX.
Zévéreéné ustanoveni
1.

2.

Tato zfizovaci listina naby'lvé platnosti dnem schvélem’ Zastup
itelstvem mésta Pardubic. Uéinnosti
naby'lvé dnem 01.01.2018.

Ukoly zFizovatele podle zvléétm’ch pFedpisﬂ, nejsou—li vyhrazeny
zastupitelstvu mésta, plm’ rada

mésta dle ustanovem’ § 102 odst. 2 pl'sm. b) zékona 65. 128/200
0 5b., 0 obcfch (obecm’ zﬁzem’), v

3.

4.

platném zném’.
Na zékladé schvélem’ této zFizovaci listiny se zFizovatel zavazu
je neprodlené oznémit tuto
skuteénost v Ustfednim véstm’ku Ceské republiky dle obecné platnych
pfedpisﬁ a podat névrh na
zépis nebo za’pis zmény zapsanych Udajt‘] do veFejného rejsth’ku.

Organizace se touto zFizovaci listinou zFizuje ke dni 01.01.2018 na
zékladé usnesem’ Zastupitelstva

mésta Pardubic E. Z/2016/2017 ze dne 21.09.2017. Organizace je zFI'zena
na dobu neuréitou.

primétor mésta
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PFiloha E. 1 ke ZFizovaci listiné Centra pro otevFenou kulturu, pfispévkové organizace
Rozsah a hodnota svéFeného majetku (k 31.03.2018):

Dlouhodoby’l nehmotm} majetek
Jiny drobnv dlouhodobv nehmotnv majetek
Dlouhodoby hmotny majetek
Jim? drobnv dlouhodobv hmotny majetek

12.076.00 KE
18.720,50 KC
1.959.297,12 KE

CE LKEM

2.095.338,96 KE

10524534 KE
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