
ZÍizovací listina organizační složky města

Člr
Město Mnichovo Hradiště (dále ien zřizovatel) podle $ 9 zákona č. t28 / 2000 Sb. o obcích
l.ydává na zákJadě usnesení městského zastupitelstva č. 25 ze dne 7.3'2001 zÍizovací
listinu.

SPoRTo\rNÍ HALY BIOS
(dále ien hala)

Čt.z
Hala se zÍinýe jako organizační složka města a ie zaÍizenírrl bez právní subiektivity.

Čt.:
Název haly: Sponor'rrí hala BIOS

Sokolovská ul. čp. 322
Mnichovo Hradiště
PsČ 295 01

organizací a iednotlivců.

Zabezpečuie správrr movitého a nemovitého maietku
Zaiišťýe provádění běžných oprav a údržby v rámci daného rozpočtu zřizovatele. Akce,
které podléha|í ohlášení a stavebnímu povolení zaiišťuie zÍizovatel - odbor tozvoie a
strávy maietku města.

Čt. s
Statutámím orgánem hal}r ie starosta města Mnichovo Hradiště

Správce haly.
kterého na dobu neurčitou imenu|e a odvolává Rada města Mnichovo Hradiště
- ie oprávněn iednat v rámci schváleného rozpočtu ve všech záležitostech ýkaiících se

činností haly.
- vydává otganizační a provozní Íád haly, kteý podléhá schválení Ramě. Pffpadné

změny otganizačního a provozního řádu předloží před ieiich platností zřizovateli.

Čt. +
Hala zabezPečuie školrrí tělesnou rnýchol'u a v''ýrrku. sportovní a záimovou činnost



Čt. o
Y}..rnezení maietku a hospodaření organizace

Maietek zřizovatele, kteý hala spralr:ie:
a)
Pozemky a budor.y: p. č.839/2 L460 rn2 hala BIoS
Cást pozemku p. č.839/l
Hranice tvoří kolmice na ul. Mattušolrr a Sokolovskou 1bm od štítu haly BIOS směrem
k budově staré školy a 0,5 bm směrem k ulici Mattušově, zde woff hranici atletická dráha'

f{ala rná k tomuto maietku omezená práva:
- maietek se svěřuie iako nedotknutelrrý' chráněn před zcizením (např. nesmí s ním

disponovat' ručit nebo iei zastavit)
_ majetek slouží pro určenu činnost
_ maietek smí být pronajímán dle určených pravidel (viz provozní a organizační Íád) za

ceny schválené městskou radou.

b)
Dále se svěřuje hale do užívání maietek obslužný DHIM a HIM, kteqf není součástí
nemovitostí v evidenci uvedených v čl. 6 a)
- ti. r'nitřní lybavení haly viz předávaní doklady, které jsou nedilnou součástí této

zřizovací |istiny.

c)
hale se svěřuje majetek uvedený včl.6 a) a 6 b) s povinností Pečovat o něi v rámci
obr,yklého hospodaření.

Čt.l
Hala iako organizační složka není určena účetní iednoúou, veškeré příimy a ýdaie |sou
realizovány prostřednictvím zÍizov^tele,' řídí se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. a
dalšími obecně platnýTni prármími předpisy.
- Výše pokladní hotovosti se stanowie na 2.000,- Kč pro ťrčely drobného r'ydání. Pro
- účtování bude prováděno po předložení pokladní knihy u zÍizov^tele,
_ Hala je povinna převést sponzorské dary na účet zÍizovatele. o částku sponzorského

daru bude rozpočet naqfšen. ZÍizovatel hale ponechá možnost disponovat s těmito
pÍostředky.

- Další práva a povinnosti zřizovatele a haly, pokud neisou stanoveny v této zřjzovací
listině se ffdí příslušn}irni právními předpisy.

Čl s
Tato zÍizovací listina byla poÍizena ve 2lyhotoveních, z nichž po jednom výtisku obdrží:
Město Mnichovo Hradiště
Sportor.rrí hala BIOS, Mnichovo Hradiště
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