Mesto Policka

Mesto Policka, Palackého nám. 160, 572 01 Policka, ICO: 00277177, jako zrizovatel
príspevkové organizace Mestské muzeum a galerie Policka podle ustanovení § 84 odstavce 2
písmeno e) zákona císlo 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu, podle
ustanovení §§ 27 - 37 zákona císlo 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních
rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu usnesením zastupitelstva císlo 7 ze dne
17.9.2009
s úcinností od 1. 10.2009
MENÍ
Zrizovací listinu príspevkové organizace (dále jen organizace) : Mestské muzeum a galerie
Policka ze dne 24. 4. 2009 a vydává ji
V ÚPLNÉM ZNENÍ
v

,

v,

v

,

ZRlZOV ACI LISTINA PRlSPEVKOVE ORGANIZACE
Mestské muzeum a galerie Policka
I.
Zrizovatel
Mesto Policka, Palackého nám. 160, 572 O1 Policka, okres
Svitavy, ICO: 00277177

Zrizovatel organizace:

II.
Název a sídlo organizace
Název organizace:

Mestské muzeum a galerie Policka

Sídlo organizace:

Tylova 114, Policka, PSC 572 01

Identifikacní císlo organizace:

701 52 853

III.
Forma organizace a doba trvání organizace
Forma:

Príspevková organizace územne samosprávného celku

Doba trvání:

Príspevková organizace je zrízena s úcinností od 1. 3. 1991
na dobu neurcitou.
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IV.
Hlavní úcel a predmet cinnosti organizace
Organizace se zrizuje jako odborné a spolecenské centrum kultury se sbírkotvornou, odbornou
a osvetovou funkcí.
Hlavním predmetem cinnosti organizace je vytvárení, odborná správa a využívání muzejní
a galerijní sbírky, plnení vedeckých a osvetových úkolu ve smyslu zákona c. 122/2000 Sb.,
o ochrane sbírek muzejní povahy, ve znení pozdejších predpisu. Organizace poskytuje
standardizované verejné služby dle výše uvedeného zákona.
Územím, kde organizace pusobí a z nejž prevážne získává sbírkové predmety, je zejména
Pardubický kraj, s hlavním zamerením na území Policska (približne hranice bývalého okresu
Policska), s príslušnými celosvetovými presahy u podsbírky Bohuslav Martinu a celoevropskými
presahy u podsbírky Výtvarné umení.
Organizace získává a shromažduje lidské výtvory pro vedecké a studijní úcely, zkoumá
prostredí, z nehož jsou lidské výtvory získávány. Z vybraných lidských výtvoru na odborném
základe vytvárí sbírky muzejní povahy, jako hmotné doklady k dejinám spolecnosti a její
kultury. Sbírky a další dokumentaci, jako prameny poznání a prostredky k prezentaci sbírek
a poznatku, spravuje, trvale a bezpecne uchovává, eviduje, odborne zpracovává, ošetruje,
ochranuje, zprístupnuje a zprostredkovává ve smyslu zákona c. 122/2000 Sb., o ochrane sbírek
muzejní povahy, ve znení pozdejších predpisu.
Plnení odborných cílu dosahuje vlastním výzkumem v oborech své sbírkotvorné cinnosti.
Plnení osvetových cílu dosahuje zejména tvorbou expozic, výstav, publikacní a informacní
cinností, prednáškami. Vytvárí podmínky pro prátelská setkání a aktivní odpocinek.
Mestské muzeum a galerie se clení na strediska Centrum Bohuslava Martinu v Policce, Mestské
muzeum a Mestská galerie.
Centrum Bohuslava Martinu v Policce vyvíjí svoji cinnost ve smyslu naplnení podmínek dotace
z Regionálního operacního programu NUTS II SV.

Sbírka se clení na tri podsbírky:
podsbírka Historická
dokládá na sbírkových predmetech historické a národopisné povahy vývoj mesta a regionu
(Policsko) od pocátku osídlení (13. sto1.)po soucasnost. Nadregionální význam má sklárství na
Horácku a lidový textil. Specifické postavení má muzejní knihovna (odborná, sbírková). Sbírka
byla budována od r. 1881, plánovite od r. 1934. Podsbírku zajištuje stredisko Mestské muzeum.
podsbírka Výtvarné umení
sbírkové predmety starého umení zahrnují všechny obory výtvarného umení na Policsku od
gotiky do 19. století. Nadregionální význam má obrazová galerie rodu Hohenemsu ze zámku
Bystré (16. - 18. sto1.).Fondy moderního umení jsou zamereny na výtvarníky 20. století, kterí se
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v regionu narodili nebo trvale pusobili a svým významem prekrocili hranice regionu. Tradicne
specifické postavení má Umelecký salón v Policce (založen v r. 1941). Sbírka byla budována od
r. 1881,plánovite od r. 1936 a 1985. Podsbírku zajištuje stredisko Mestská galerie.
podsbírka Jiná - Bohuslav Martinu
sbírkové predmety dokládají život a tvorbu policského rodáka - svetoznámého hudebního
skladatele Bohuslava Martinu (1890-1959). Nadregionální význam - s celosvetovým dosahem.
Sbírka byla budována od r. 1934, plánovite od r. 1957 a 1984 Podsbírku zajištuje stredisko
Centrum Bohuslava Martinu v Policce.
Organizace prubežne aktualizuje sbírkotvorný plán a postupne zverejnuje sbírky na internetu.
Sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury CR - dne 19.3.2003,
pod e.c. MGP/002-05-10/192002 a pod názvem: Sbírka Mestského muzea a galerie Policka.
Organizace se zrizuje taktéž za úcelem vzájemné spolupráce s ostatními príspevkovými
organizacemi zrízenými mestem Policka tak, aby bylo zajišteno plné využití svereného majetku
a zároven odbornosti a schopností jejich zamestnancu, a to pri uskutecnování nekomercní
cinnosti kulturní, výchovné a vzdelávací, sociální pomoci, sportovní nebo telovýchovné. Oblast
vzájemných vztahu zrízených príspevkových organizací, podmínky a vlastní organizaci
spolupráce reší podrobne smernice zrizovatele.

Organizace je oprávnena v rámci svého kulturního poslání poskytovat služby:
a) prodávat vstupenky do expozic, na výstavy a na vlastní kulturní a vzdelávací akce
b) prodávat vlastní a cizí publikace s odbornou tematikou, odborné tiskoviny, upomínkové
a propagacní predmety
c) príležitostne pronajímat prostory a objekty pro fotografování a filmování, prípadne k dalším
akcím, které podporují cinnost organizace
d) ve zvláštních prípadech pronajímat sbírkové predmety (tj. zapujcovat po vymerení
výpujcného) k výstavám tuzemským i zahranicním, nebo k filmování a fotografování
e) jako prostredek prezentace muzejních a galerijních sbírkových predmetu zhotovovat za
sjednanou cenu pro právnické a fyzické osoby v tuzemsku i zahranicí kopie, repliky a fotografie
sbírkových predmetu a dokumentacních materiálu
f) provádet reklamní cinnost v rámci muzejních a galerijních akcí
g) organizovat (za úhradu i zdarma) zájmovou a vzdelávací cinnost dospelých a mládeže,
školení, poradenskou cinnost, hudební produkce, odborné exkurze v rámci CR
h) poskytovat další služby návštevníkum, které podporují poslání organizace.

Organizaceje povinna oddelene úctovat minimálne o techto cinnostech:
-Mestské muzeum
-Mestská galerie
- Centrum Bohuslava Martinu v Policce
Organizace je povinna uplatnit do nákladu jednotlivých cinností všechny náklady související
s jejich provozováním.
Rídící, vecne príslušný odvetvový odbor ve spolupráci s odborem financním a plánovacím muže
organizaci narídit povinnost oddelene sledovat další cinností organizace.
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V.
Statutární orgán a zpusob jeho vystupování jménem organizace
1. Statutárním orgánem príspevkové organizace je reditel, kterého jmenuje a odvolává Rada
mesta Policky.
2. Reditel rídí veškerou cinnost organizace, zejména:
a) zastupuje organizaci navenek a jedná jejím jménem
b) vystupujejménem organizace tak, že k razítku organizace pripojuje svuj podpis.
c) plní úkoly vedoucího organizace, je povinen rídit se smernicemi vydanými zrizovatelem
pro oblast rízení vztahu s príspevkovými organizacemi
d) je oprávnen jednat jménem organizace ve všech vecech týkajících se organizace vcetne
práva povinností zamestnavatele.
e) odpovídá zrizovateli za úcelné a hospodárné vynakládání financních prostredku, rádnou
správu a ochranu majetku svereného organizaci zrizovatelem
f) stanoví svého zástupce, který ho zastupuje v dobejeho neprítomnosti
g) odborne, metodicky a organizacne spolupracuje se zrizovatelem a odvetvove príslušným
odborem, dále s ostatními príspevkoyými organizacemi zrízenými mestem Policka,
s ostatními muzei, galeriemi, výstavními sínemi, archivy, orgány památkové péce,
nadacemi, obcanskými sdruženími v rámci CR i v zahranicí.
h) zodpovídá za dodržování zákona o ochrane osobních údaju
i) stanoví vnitrní organizacní strukturu organizace, vydává organizacní rád a vnitrní
smernice dle provozních potreb a v souladu s platnými právními predpisy, jakož i
s predpisy zrizovatele
j) zpracovává každorocne zprávu o cinnosti a predkládá ji ke schválení zrizovateli

VI.
Vymezení majetku a majetkových práv
Príspevkové organizaci je predán majetek k hospodarení (dále jen sverený majetek). Tento
majetek je i nadále ve vlastnictví zrizovatele:
a) Budova, Tylova cp.112, 113, 114,
b) Pozemek, parcela c. 87 na LV 10001, výmera 351m2
parcela c. 89/1 na LV 10001, výmera 1139m2
parcela c. 89/2 na LV 10001,výmera 318m2
c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný
majetek a hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci
d) Sbírkové predmety dle soupisu Centrální evidence sbírek vcetne nových prírustku
v režimu zákona c.122/2000 Sb.
Príspevková organizace nabývá hmotný a nehmotný majetek pro svého zrizovatele.
Aktualizace majetku svereného organizaci probehne vždy soucasne s další provedenou rádnou
nebo mimorádnou inventarizací. Kopii provedené inventarizace svereného majetku k 31. 12.
úcetního období je organizace povinna predat zrizovateli soucasne s úcetní záverkou vcetne
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prehledu o svereném majetku jako podkladu pro aktualizaci úcetní evidence zrizovatele dle
pokynu zrizovatele.
Organizace muže hospodarit ci spravovat i majetek tretích osob - napr. majetek ve výpujcce.
Organizace má právo a povinnost sverený majetek užívat, brát z neho výnosy a užitky,
pronajímat jej a nakládat s ním v souladu s právními predpisy tak, aby jej rádne spravovala pro
hlavní úcel, efektivne, ekonomicky a úcelne využívala, chránila jej, rozvíjela a zvelebovala. Se
svereným majetkem hospodarí organizace s pécí rádného hospodáre.
Organizace vede o majetku predepsanou evidenci, úctuje o nem oddelene (v clenení na majetek
vlastní, sverený a cizí), majetek ve výpujcce eviduje na podrozvahových úctech, majetek vlastní
a sverenýúcetne odepisuje (dobu odepisování schvaluje zrizovatel).
Príjmy získané z nakládání majetkem využívá organizace výlucne k rozvoji predmetu cinnosti
k hlavnímu úcelu. Príjmy z pronájmu nemovitého majetku a príjmy z prodeje movitého majetku
jsou príjmem zrizovatele.
Organizaceje povinna chránit majetek dle § 38 odst. 6 a 7 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znení pozdejších predpisu, a má povinnost zverejnit zámer pronajmout majetek dle § 39
a souvisejících zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších predpisu).
Sverený nemovitý majetek a technologie pojištuje zrizovatel, u ostatnlho majetku zajištuje jeho
pojištení príspevková organizace.
VII.
Financní hospodarení organizace
Organizace je samostatnou úcetní jednotkou. Financní hospodarení organizace, tvorba fondu,
sestavování rozpoctu se rídí obecne závaznými predpisy a zákonem c. 250/2000 Sb., o
rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu a
a)
b)
c)
d)

rocním rozpoctem nákladu a výnosu
plánem tvorby a cerpání penežních fondu
schváleným odpisovým plánem
povinnými a doplnkovými závaznými ukazateli zadanými zrizovatelem

Organizace není oprávnena:
poskytovat dary s výjimkou daru ze svého fondu kulturních a sociálních potreb
zrizovat nebo zakládat právnické osoby
mít majetkovou úcast v právnické osobe zrízené nebo založené za úcelem podnikání
Bez souhlasu zastupitelstva mesta není organizace oprávnena:
-vzdát se práva a prominout pohledávku nad 20 tis. Kc
- rušit, ci omezovat jakékoli cinností stanovené touto zrizovací listinou
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Bez souhlasu zrizovatele /RM/není organizace oprávnena:
-uzavírat smlouvy o pujcce nebo úveru
-uzavírat smlouvy o výpujcce nemovitého majetku od tretích osob
- prijímat závazek rucitele
- zatežovat veci zástavním právem ci vecným bremenem
-prejímat dluh nebo pristupovat k závazku
-porizovat veci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem budoucí koupe
- nakupovat akcie ci jiné cenné papíry a prijímat je náhradou za pohledávky
- vzdát se práva a prominout pohledávku do 20 tis. Kc
- posílit investicní fond z fondu rezervního
Bez vedomí príslušného odvetvového odboru zrizovatele není organizace oprávnena:
-prijímat dary i vecné
- cerpat investicní fond nad rámec schváleného respektive upraveného rozpoctu
- cerpat rezervní fond nad rámec schváleného respektive upraveného rozpoctu
- provést vyrazení (likvidaci nebo prodej) neupotrebitelného majetku v jednotlivé cene nad
5000,--Kc
- sverený majetek prevádet najiné príspevkové organizace mesta.
Organizaceje povinna vypracovat vnitrní smernice organizace, kterými upraví a popíše veškeré
užívané postupy a úkony probíhající v organizaci, a pri zmene skutecností je neprodlene
aktualizovat. Jedná se predevším o tyto oblasti:
1. Vnitrní kontrolní systém - obeh úcetních dokladu
2. Systém úcetní evidence vcetne smerné úctové osnovy, oddelené evidence dotací a
evidence ekonomických cinností pro sledování obratu pro DPH
3. Systém vedení j ednot1ivýchstredisek a popis klícování nákladu.
4. Hospodarení s majetkem, jeho úcetní evidence a zpusob odpisování
5. Inventarizace a zpusob vyrazování behem úcetního období
6. Kalkulace cen pro jednotlivé cinnosti
7. Smernice pro personální oblast vcetne zpusobu evidence pracovní doby a odmenování
8. Organizacní strukturu vcetne clenení na strediska a DC
9. Smernice pro zadávání verejných zakázek na dodávky zboží a služeb
VIII.
Doplnková cinnost
Zrizovatel nepovoluje provozování doplnkové cinnosti
IX.
Kontrolní cinnost
Zrizovatel kontroluje hospodarení organizace na základe zákona c. 250/2000 Sb., o
rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu a zákona c. 320/2001
Sb. o financní kontrole, ve znení pozdejších predpisu.
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Rídící kontrolu, kontrolu hospodarení organizace a cerpání rozpoctu provádí príslušný
odvetvový odbor vcetne spolupráce v oblasti plánování oprava údržby, uzavírání nájemních
smluv, uskutecnování výberových rízení a plánování investicních zámeru.
Financní kontrolu dle zákona 320/2001 Sb., v platném znení provádí na základe poverení
zrizovatele pracovníci odboru financního a plánovacího.
lx rocne je vypracován audit hospodarení organizace nezávislým auditorem, který je predkládán
zrizovateli pokud tak právní predpisy ukládají

X
Další ujednání
Pri zadávání verejných zakázek je organizace povinna se rídit platnými právními predpisy pro
tuto oblast, smernicemi zrizovatele a vnitrními smernicemi organizace.
Jednotlivé opravy a údržba, kde náklady nepresáhnou cástku 60 OOO,--Kca rešení havárií jsou
plne v kompetenci reditele organizace a lze je zadat v rámci schváleného ci upraveného rozpoctu
v souladu s platnými právními predpisy pro tuto oblast, smernicemi zrizovatele a vnitrními
smernicemi organizace.
Na jednotlivé opravy a údržbu dle schváleného ci upraveného rozpoctu, kde náklady budou cinit
více než 60000,--Kc, ale nepresáhnou výši druhého korunového testu uvedeného ve smernici
zrizovatele pro povinnost vybrat z více dodavatelu, vypíše organizace interní výberové rízení, ve
kterém osloví nejméne tri dodavatele.
Jednotlivé porízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného (v cástce nad 40 OOO,--Kc)
a nehmotného majetku (v cástce nad 60000,--Kc) se rídí schváleným plánem cerpání
investicního fondu. Výberové rízení je plne v kompetenci reditele organizace, který provádí
výber na základe interního výberového rízení vyhlášeného dle platných právních predpisu pro
tuto oblast, smernic zrizovatele a vnitrních smernic organizace, a to za úcasti zástupce
zrizovatele. Výjimku tvorí pouze prípady, kdy nositelem dotace musí být zrizovatel, který tudíž
uskutecní i výberové rízení, a to za úcasti reditele organizace.
Organizace je povinna prizvat k úcasti na výberovém rízení v oblasti personální zástupce
zrizovatele.
Organizace je oprávnena zastupovat zrizovatele v územních, stavebních a obdobných rízeních
týkajících se správy svereného majetku vcetne udelování souhlasu se vstupem na sverené
pozemky a do sverených staveb, zejména za úcelem provádení oprav, údržby a investic dle
schváleného ci upraveného rozpoctu, provádení pruzkumných, geodetických, geologických a
obdobných prací.
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XI.
Záverecná ustanovení
První zrizovací listina organizace byla schválena usnesením Mestského zastupitelstva v Policce
ze dne 21. 2. 1991. Tato byla nahrazena zrizovací listinou schválenou usnesením Mestského
zastupitelstva v Policce c. 5 ze dne 9. 9. 1999. Dále došlo ke zmenám zrizovací listiny na
základe usnesení Zastupitelstva mesta Policky c. 18 ze dne 8. 12.2005, usnesení c. 12/b ze dne
7.12.2006 a usnesení c.4 ze dne 23.4.2009.
Vydáním této zrizovací listiny se ruší platnost zrizovací listiny príspevkové organizace "Mestské
muzeum a galerie Policka" vydané usnesením zastupitelstva mesta c. 4 ze dne 23.4.2009.
Zrizovací listinaje vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, z nichž jeden obdrží Mestské
muzeum a galerie Policka.
Organizace zaniká zpusoby uvedenými v obecne závazných právních predpisech.

V Policce dne 30. 9. 2009
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Jaroslav Marti
starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
místostarostka
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