
LIBERECKÝ KRAJ
IJ Jezu 64212a, Liberec 2, 461 80

ěj.: ZL4Lll 0-Š

ZŤizovací listina

Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení $ 35 odst. 2 písm. k) zakona č:is|o 12912000 Sb.,

o krajích, ve znění pozdějších pŤedpisú, podle ustanovení $ 23, $ 27 zžkona č:islro 25012000 sb.'

o rožpočtovjch pravidlech rizemních rozpočtti, ve znění pozdějších pŤedpisti, podle $ 181

zálkoia čis|o 56|12004 Sb., o pŤedškolním, zěk|adním, stŤedním, vyšším odborném a jiném

vzdě!ávéní (školskf zěkon), ve znění pozdějších pŤedpisti, schvaluje zÍizovací listinu vplném
znéni..

1 . 1 . Název zÍizovatele :
I .2. Sídlo zÍizovatele :

1.3. IČ zttzovatele:
I.4. DIČ zÍizovatele:
(dále j en,,zÍizovate1..)

2.I. Název organizace:

2,2. Sídlo organizace:
2,3. IČ organizace:
2.4. Právní forma:
(dále j en''organizace,,)

VI.
ZP*IZOVATEL

Liberecky kraj
IJ leztr 64212a, 461 80 Libercc 2

70891 508
c270891s08

II.

NÁZEV A sÍpro PŘÍspĚvKoVÉ onGANIZACE

Pedagogicko-psychologická porad[&l Liberec 2)

TruhláŤsk á 3, pŤíspěvkov á organizace
TruhláŤská 3, 460 01 Liberec 2

708482rr
pŤí spěvková organ izace
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n.
VYMEZENÍ rrrnwÍHo ÚČpt-u e pŘrpvĚru Črxwosrt

3.1. Vymezení hlavního riěelu činnosti:

Otganizace je zÍizena za ričelem pomoci pŤi Ťešení qfukovfch a vychovn;fch problémri

Žákn a studentri pŤedškolních zaÍizen| zěk|adnich' speciálních a stŤedních škol

prostŤednictvím poskytování odbornych pedagogicko-psychologickfch služeb, pomahá

pŤi profesionální orientaci žák.iu. Je součástí v;fchovně vzdé|ávací soustavy.

Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a škols\fch zatizení:
Pedago gicko-psychologická poradna

3.2. Vymezení pŤedmětu činnosti:

" Činnost pedagogicko.psychologické poradny je vymezena $ ||6 zélkona čís|o 56|12004

Sb., o priastotnim,,ik|udní^, stŤedním, vyšším odborném a jiném vzdéIáváni (školskf

zÍkon),ve znění pozdějších pŤedpisri, a prováděcími pŤedpisy.

IV.
STATIJTÁRNIÍ oncÁx

4.I. Statutámím orgánem otganizace je Ťeditel, kterého jmenuje a odvolává Rada

Libereckého kraje.

4,2. Ředitel stanoví svého zástupce, kter;fm je zastupovan v době své nepÍítomnosti v plném

rozsahu práv i povinností.

4.3. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizact tak, že

k jejímu napsanému nebo vytištěnému něuvupŤipojí svťrj podpis.

4,4, Ředitel plní tikoly vedoucího organizace, zejména rikoly vypl;fvající z $ |64 a $ 165

zál<ona ě. 56112004 Sb., o pŤedšťolním, základním, stŤedním, vyšším odborném a jiném

vzdě|ávání(školskf zékon),veznénipozdějších pŤedpisri, aje oprávněnjednat ve všech

věcech jménem této organizace.

4.5, Ředitel odpovídá za celkovou činnost a hospodďení organizace.

4.6. Ředitel organizací Ťídí v souladu s obecně platnfmi právními pŤedpisy a z}izovaci

listinou.

4.7. Ředite1 vydáváorganizační Ťád, pracovní Ťád a další vnitŤní pŤedpisy orgarizace,

4.8. Ředitel zÍtzu1edle potŤeby své poradní organy a pracovní komise k zajištění plnění ukolri

otganizace.
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V.
VYMEZENÍ uerBrru

5.1. K plnění hlavního riěelu a pŤedmětu činnosti se organizaci pŤedává k hospodďení movi|f

a nemovity Áajetek Libeieckého kraje uveden;f v pŤíloze č. 1 a 2 (dá|e jen ,,svěŤen;f

majetek").

5.2. SvěŤenf majetek a majetek, kteqf organizace poŤídila z pŤíspěvk a dotací od zťtzovatele

je ve vlastntctvi zŤizovatelre.

5.3.organízacenabyvádovlastnictvizŤizovatelemajetek:
a) daiem s pŤedchozím písemnym souhlasemzÍízovatele,

u;ooac''i*spŤedchozímpísemn;fmsouhlasemzÍizovateIe'
c) poŤízeny jinym zprisobem (napŤ. zpenéŽníchprostŤedk státních dotací' z rozpočtri měst
- 

a obcí, ž prostŤedkri evrops(fch fondú atd.).

5.4. Majetek nabyt! organízacido vlastnictví zÍizovats|e se považuje ode dne jeho nabytí za

svěŤeny majetek.

5.5. Veškerá oběžná aktiva ziskáváorganizace do svého vlastnictví nazáklaďě..

a) ročního planu qfnosri a nákladrí, kteqfm se rozumí schváleny plan pŤi projednávaní

určení ,,.i,'*,tijního pŤíspěvku na činnost a ripravy p1anu a pŤíspěvku (včetně snjžení

pŤi nďízení odvodú) scnvaeny zÍizovate|e. u p.n'tct'u roku a na zékladé finaněního

vypoŤádání'
b)worbyapoužitífondridle$30,$32a$33.zakonač:,25Ol2O00Sb.,orozpočtorn.fch

pravidlech rizemních rozpoětri, ve zncni"pozdějších pŤedpisu, a la zék]ladě schválení

prioert' do fondri pri vypoiádaní v1fsledku hospodďení minulého roku,

c) iozhodnutí zÍizoi ate1ě t fi naněnímu ho spodďen í ot ganizace.

u.
VYMEZENÍtunrprrovÝCHpnÁvAPoVINNoSTI

6.1.orgaruzacemápŤihospodďenísesvěŤen;fmmajetkemtatopráva:
a) Majetek spravovat u 

"f.kti*ě wuŽivati9ime".k zajištění hlavního ričelu činnosti.

b) Nakládat s majetkem v rámci prádmotu činnosti a v nímci povo1ené doplřkové činnosti.

c) Nakládat se svěŤen;rn movi|fm Áu3.tt.'n.roŽdy jense so.'hlasemzÍizovatele, pŤesahne.li

poŤizovací cena tohoto majetku 100.000 Kč.

d) SvěŤen ,,.,oo',oitÝ majete[, ktery se stane pro organizaci nepotŤebn;fm a nebude využit

pro čely uy.noív i ,za8lmi oi post.ytouani $kokki'ch služeb, vrátí otganizace po

pŤedchozím proj ednaní zÍízov ateli.

e) Nemovity majetek lze pronajímatbez souhlasu zÍizovate|e na období nejdéle jednoho

roku.

6.2. organizacemá pŤi hospodďení se svěŤen;fm majetkem zejména tyto povinnosti:

a) Majetek ""jiJiť,.p,ui 
ocenit a vést v pŤedepsané evidenci a četnictví.

b) Provádět praviáelnou roční inventariiaci majetku, na zěk1aďě provedenych inventur
-, 

pŤedávď iÍízovate\í soupis pŤírustkú a ribytkri majetku.

c) Peěovat o svěŤen;f majetek u p'ouaaot3etro ,iorzu.' a opravy včetně periodic$f chrevizí.

d) ChÍanit majetek pŤed odcizením, poškozením, zničením, ďrátoltnebo zneužívaním.

e)VyužívatprávníprostŤedkytochrancmajetku,vpŤípaděvznikuškodyvčasuplatřovat
narok na náhradu škody.
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Í) Pojistit svěřený movitý i nemoviý majetek.

6.3. Svěřený majetek otganízace v souladu spříslušnými ustanoveními zžkona o úěetnictví

úěetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového planu.

6.4, organizace odpovídá za škodu na majetku a zdravi třetích osob vzniklou porušením

právních předpisů.

6.5. Při nak|ádání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznýmí

právními předpisy a příslušnými vnitřními předpisy organizace.

6.6. Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů,

předpisů zÍizovate|e,této zŤizovací listiny a pokynů zřizovate|e.

6.l. organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech do výše 5.000

Kč; jedná-li se o nedobytnou pohledávku a nebo je.li ďejmé, Že další vymríhání

pohlědavky by bylo spojeno s naklady převyšujícími výši pohledávky.

VII.
FINANČNÍ HosponeŘBNÍ

7.|. Finanční hospodďeni organizace je upraveno obecné závaznými právními předpisy,

vnitřními předpisy ziizovate|e a organizace.

8.1.

VIII.
DoPLŇKoVÁ ČrvxosT

organízaci se doplĎková činnost nepovoluje.

9.!. otganizace je zÍízena od

IX.
VYMEZENÍ nonY ZŘÍzpxÍ

I , 4. 2001 na dobu neurčitou.

X.
zÁvĚnpČNÁ usrnNovpNÍ

l0.1. Text zÍizovací listiny byl pŤijat usnesením č,.7sl|OlZK Zastupitelstva Libereckého kraje

dne 30. 3.2O1O, s riěinností ode dne |.4,2010.

|O.2. S nabytím ričinnosti této zÍizovaci listiny pozbyvqi platnosti pŤedchozí zÍizovaci

dokumenty orgatizace.
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. l0.3. Nedílnou součástí této zřizovací listiny je:
Příloha č. 1: Soupis nemovitého majetku, kÍery se organizaci předává k hospodďení
Příloha ě. 2: Soupis movitého majetku, kteý se organizaciprěaava k hospobďení, včetně
majetku v operativní evidenci.

V Liberci dne 30. 3. 20lA *

Bc. Stanislav Eichler
hejtman
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Příloha č. 1
ke zÍwovací tistině organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2,
Truhlářská 3' příspěvková organizace

V5rmezení majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, ktery se organizaci předává k hospodďení.
I
f/ Nézev otganizace: Pedagogicko.psychologická poradna, Liberec 2' Truhlářská 3'

příspěvková organizace
Sídlo organizace: Truhlařská 3,460 01 Liberec 2
IČ: 70848211
Právní forma: příspěvková organizace

SpeciÍikace nemovitého maietku

Pozemky

parc. č. výměra m2 druh pozemku. způsob v.yužití kat, inemi list vlast.

Stavby

gtrcela č. g popisné stavba kat. uzemí list vlast.

Pedagogicko-psychologické poradně, Liberec 2, Truh|aŤská 3, pŤíspěvková otganizace se k
hospodďení nepŤedává žáďny nemovit;f maj etek.

Hodnota maietku

Nemovité věci (stavbyo pozemky a pěstitelské celky trva ch porostri)

Hodnota nemovitého maietku V KčnoTa nemovlteno male
poŤizovací hodnota oprávky zristatková hodn ata

Stavby 0,00 0,00 0,00

evidenční hodnota
Pozemky a trvalé porosty 0,00

Umělecká díla 1 1 5 89,00

Podkladová dokumentace je uložena u organizace.
Soupis dle četní závěrky ke dni 3 1 , 12, 2009.

i
zaLiberecky kraj
Bc. Stanislav Eichler
hejtman
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PŤíIoha č. 2
ke zÍizovací listině organizace: Pedagogicko.psychologická poradna, Liberec 2, TruhláĚská 3,
pňíspěvková organizace

Vymezení majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, ktery se otganizacipŤedávák hospodďení.

Název orgarizace: Pedagogicko.psychologická poradna, Liberec 2, TruhláŤská 3,
pňíspěvková organwace

Sídlo organizace: TruhláŤská 3,460 01 Liberec 2
IC: 70848211
Právní forma: pŤíspěvkováorganizace

Specifikace maietku
Movité věci

Hodnota movitého maietku V KčETKU

poŤizovací hodnota oprávky zristatková hodn ota
DHM 360 165,92 164 919.20 195 346,72
DNM 0,00 0,00 0,00
DDHM 87 | 801 .94 87l 901 ,94 0,00
DDN[M 103 020,42 103 020,42 0,00
OD1\M 0,00 0,00 0,00
ODDHM 0,00 0,00 0,00
CELKEM I 334 ggg .29 I I3g 641.56 195 346.72

ostatní majetek

Hodnota ostat. maietku V Kč

Podkladová dolalmentace je uloženo u organizace,
Soupis dle ričetní závěrky ke dni 3 t , |2.2OO9.

zaLiberecky kraj
Bc. Stanislav Eichler
hejtman

. mAleTKu v t\'c
Zásoby 0,00
Qeniny 000
CELKEM 000
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