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LIBERECKY KRAJ
U Jezu 642/2a, Liberec 2.461 gO

čj.: ZL-15108-Š

Zřizovací tistina

Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení $ 35 odst. 2 písm. k) zríkona čís|o 12912000
Sb., 

.9. 
krajích, podle ustanovení $ 23, $ 27 zákona r:tsto is}lzoóo su., o rozpočtovýchpravidlech územních rozpočtů, podle $ 181 zákona číslo 561/2004 Sb', o předškolním,

ziákladuím, středním, vyšším odborném a jiném vzdětáváni 1storsr<f 
-zrir<on), 

ve zněnípozdějších předpisů; sehvďuje z}lzovacítistinú v phém znění:

I.

zŘlzovlirplr

!,!. ?Ťi:ovatelem příspěvkové otgarizace je Libereclcý kraj
1.2. Sídlo zřizovate|e: U Jezu 642l2a,461 80 Libercc ž
1.3. IČ zšizovate|e; 70891 508
dále jen ,, zřizovatel',

II.
NÁzpv A SÍDLo pnÍspĚvrovÉ oRGANIZACE

2.1. Nrázev otgatizace: Pedagogicko.psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3,
příspěvková organwace

2'2' Sídlo organizace: 460 01 Liberec Ž, Truhlařská 3
2.3. IC organizace: 7 084821 I
), 4. Zřízená otgantzace: příspěvková orgatizace
dtile jen,, organizace "
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m.
l vYMEZENÍ HLA\rNÍHo ÚČpru a pŘpotr,tĚru Čril.t.tosTl

I| 3.1.Vymezení hlavního účelu činnosti:
organizace je ňízetaza účelem pomoci při řešení výukových a výchovných probiémů
žáktl a studentu předškolních zaÍizení, zél<7adních' speciálních a středních škol
prostřednictvím poskytovríní odborných pedagogicko-psychologických služeb, pomáhá

při profesionální orientaci Žák.io. Je součástí qýchovně vzďěIávací soustavy.

Právnická osoba vykonává ěinnosti těchto škol a školskych zaÍizení:
Pedago gicko-psycholo gická poradna

3.2. Yymezení předmětu činnosti:
Činnost pedagogicko-psychologické poradny je vymezena $ 116 zákona ěísIo 56112004

Sb., o předškolním, zákJaďnim, středním, vyšším odborném a jiném vzděIávání (školský

zákon), ve zlěnípozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

IV.
STATUTÁRNÍ oncÁN

4.1. Statutárním orgánem organízace je ředitel, kÍerého jmenuje a odvolává z funkce Rada

Libereckého kraje'

4.2. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, kteým je zastupován v době své

nepřítomnosti v plném rozsahu práv i povinností.

4.3. Ředitel jedná jménem orgalizace samostatně a podepisuje se za orgatizací tak, že

k jejímu napsanému nebo vytištěnému nánvupřipojí svůj podpis.

4.4. Ředite1 plní úkoly vedoucího orgatizace, zejména úkoly vyplývající z $ 164, 165, a

zékona č. 56112004 Sb., o předškolním' zékLadním, středním, vyšším odborném a
jiném vzděIáváni (školslcý zákon),ve znéru pozdějších předpisů, a je oprávněn jednat ve

všech věcech jménem této otgatizace.

4.5. Ředite|' otgatizaci řídí v souladu s obecně platnými právními předpisy a zšizovaci

listinou.

4.6. Ředitelvydává organtzaÓru řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace.

V.
VYMEZENÍ uarprru

5.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organízace se k jejímu vlastnímu

hospodařskému využití předává do správy majetek Libereckého kraje (viz.příloha č.1).

Poďrobný soupis nemovitého a movitého majetku je uveden ve zvláštnim protokole.
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5.2. Majetek, který byl organizaci svěřen do správy, nebo majetek, který orgarizace pořídila z
příspěvků od zřizovatele a kÍerý tato organizace užívá k povoleným činnostem, je ve
vlastnictví ztizov ate|e,

vI.
VYMEZENÍ uarprrovÝCH pnÁv A PoVINNoSTÍ

6.1. organizace má při hospodďení s majetkem ve vlastnictrí ňízovatele, kter;j' jí byl svěřen
do správy, tato práva:

a) Majetek spravovat a efekÍivně využívatzejména k zajištění hlavního účelu činnosti, pro
který byla zšízena.

b) Nakládat s majetkem v riímci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové ěinnosti
vymezené v této ňizovací listině.

c) Nakládat s moviqfm majetkem vŽdy jen se souhlasem zšlzovatele, přesáhne-li pořizovací
cena tohoto majetku 100 000'- Kč.

d) Nemovi|i majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude wužit pro účely
qýchovy avzdé|áni či poslgrtovaní školshých sluŽeb, po projednání se z'řizovatelem bude
or ganízací vrácen zÍizov aÍeli.

e) Nemovi!ý majetek |ze pronajímat bez souhlasu zÍizovate|e na období nejdéle jednoho

roku.

6,2. orgalizace má při hospodďení s majetkem ve vlastnictví ňzovatele, ktery jí byl svěřen
do správy, zejménatýo povinnosti:

a) Majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví.
b) Pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údrŽbu a opravy.
c) Pečovat o vyrržívríní majetku k plnění úkolů předmětu činnosti organízace.
d) ChÍánit majetek před odcizením, poškozením, zničeďm, frátounebo znelsžíviíním.
e) Yylžívat právní prostředky k ochraně majetku; v případě vzniku škody na majetku včas

uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, l<teÍí za škodu odpovídají.

0 Pojistit svěřený moviý i nemoviý majetek.

6.3. Majetek ve vlastnictví ňizovatele' kteý byl orgarrizaci svěřen do správy, otgarizace
účetně odepisuje v souladu s ustanovenímzékonač.56311991Sb., o účetnictví, ve znění
pozděj ších předpisů, podle zÍizov atelem schváleného odpisového planu.

6.4, v ostatrrích případech je organtzace oprávněna nakládat s majetkem, kteý jí byl svěřen

do správy, jen zapředchozího souhlasu ňzovatele.

6,5. otganlzace odpovídá za škody způsobené na majetku ve vlastnicfuí zšizovatele,
popřípadě za škody způsobené v důsledku užívánítohoto majetku.
otgatizace odpovídá za škodu na tomto majetku i v případě, že jí tento majetek byl
svěřen do správy předávacím protokolem.

6.6. Při nakládríní s majetkem ve vlastrricfuí organtzace se orgartízace řídí obecně závaznými
předpisy a příslušn;imi vnitřními předpisy otganízace.
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VII.
FINANČNÍ HospooaŘpNÍ

7'1. Finanční hospodďení organizace je upraveno obecně závazn!,rni právními předpisy,
vnitřními předpisy zŤizovate|e a organíiace.

VIII.
DoPLŇKovÁ ČnvNosr

8.1. organizaci se doplňková činnost nepovoluje.

x.
VYMEZENÍ oosv znÍzpNÍ

9.1. organizace je zřizovánana dobu nerrrčitou.

X.
zÁvĚnnČNÁ USTANoVENÍ

10.1. Text zjizovací |i{i!rr byl přijat usnesením č. I53/08/ZK Zastupitelstva Libereckého
kraje dne 27.5.2008, s účinností ode dne 1. 6.2008.

10'2. S nabyím účinnosti této zřizovací listiny pozbývají platnosti předchozí zjizovací
dokumenty orgatizace.

10.3. Nedílnou součástítéto rÍtzovací listiny je příloha:
Příloha číslo 1: Soupis majetku ve vlastnictví Libereckého kraje , ktery byl organizaci

svěřen do správy k jejímu vlastnímu hospodrířskemu využiti.

10.4. Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlrířská 3, příspěvková otganizaceje právnickou osobou a právním nástupcem Pedagogicko-psychologické poradny'
Liberec 2' Truhlařská 3.

V Liberci dne27.5. 2008

/*
zaLi
Petr Skokan
hejtman
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PřÍIoha č. 1 ke zÍizovací listině

Č1. zr-tslos-Š ze dne:27. 5.2OO8

Vymezení majetku ve vlastnictví Libereckého kraje, ktery se organizacipředává do správy
k jejímu vlastnímu hospodařskému využití.

Tato příloha č. 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. L53/08jZK zedne27.5.2008.

Nazev organizaee: Pedagogicko.psychologiclcí poradna, Liberec 2, Truhlářská 3,
příspěvková organizace

Sídlo organizace: 460 01Liberec Ž rrunarsu:ICO: 70B4B2II

Formahospodďení; Příspěvková otganizace

Specifikace nemovitého maietku

Pozemlry:

parc. č. výměra m2 druh pozemku, způsob vwžití kat. izemí list vlast.

SÚavby :

parcela č. č. popisné stavba katastr. azemí list v1ast.

Pedagogicko-psychologické poradně, Liberec 2, Truhlrířská 3, příspěvková organizacese dosprály nepředává žádný nemovitý majetek.

Hodnota maietku

Nemovité věci (stavby, pozemlqy a pěstitelskó cellry trvalých porostů) :
Hodnota nemovitého maietku v Kč

evidenční hodnota
Pozemky atwalé porostv

0,00
UměIecká díla 11 589,00

nemov v
pořizovací hodnota oprávky zůstatková hodnota

Stavby 0 0 0
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Movité věci :

Hodnota movitého

Ustatní majetek

Hodnota ostat. ma

Dokladová dokumentace je uloŽena
Truhlrářská 3, příspěvko v á ór garizace.

Inventaúzace ke dni 31. |2.2007

V Liberci dne27.5.200g

v Pedagogicko-psycholo gické poradně, Liberec 2,

,(

zaLi

hejtman

vKě
pořizovací hodrrota

- 
oprávkv zůstatková hodnota

+u t /83.92 241 ?.69 )n 160 514.72
0.00 0,00 0,00

845 725,34 845 7?,s ?4 0,00
96 996,42 96 986 4) 0,00

0,00 o00 0,00
0.00

0,00L|l|-|Íl'lvl | 344 495.68 I 183 980,96 t60 514,72
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