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Zastupitelstvo mesta Humpolec v souladu se svým usnesením c.

314 ze dne 21.2.2001 a dále za úcelem uvedení "Zrizovací listiny
príspevkové organizace Mestského kulturního a informacního
strediska v Humpolci" do souladu s obecne platnými právními
predpisy ke dni 1.1.2001 vydává tuto

Zrizovací listinu
Mestského kulturního a informacního strediska v Humpolci

Zastupitelstvo mesta Humpolec, v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písmo e) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zrízení) a v souladu s ustanoveními § 27 a násl. zákona c.
250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech ,územních rozpoctu zrizuje
príspevkovou organizaci mesta Mestské kulturní a informacní
stredisko v Humpolci (dále jen MeKIS).

Clánek 1
Zrizovatel príspevkové organizace

Clánek 3
Vymezení hlavního úcelu a predmetu cinnosti

Clánek 2
Název, sídlo a identifikacní císlo organizace

Mestské kulturní a informacní stredisko v Humpolci
Humpolec, Horní námestí 300
695-38-549

Zrizovatelem príspevkové organizace
~o Pelhrimov, ICO 00248 266 se sídlem
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je Mesto Humpolec, okres
Horní námestí 300,
396 01 Humpolec

Hlavní úcel
(1) Úcelem zrízení MeKIS je naplnení zákoné povinnosti mesta

spocívající v zajištení hospodárského, sociálního a kulturního
rozvoje ve svém územním obvodu. Pricemž územním obvodem se rozumí
katastrální území mesta Humpolec a· jeho místních, územne
odloucených cástí.

(2) Dále je úcelem zrlzení naplnení zameru regionálního a
nadregionálního rozvoje území, rozvoj a zlepšování kulturních,
knihovních a muzejních služeb a dále výkon informacních cinností
ve meste a celém regionu v souladu s platnými zákonnými predpisy.

Predmet cinnosti

a) Cinnost na úseku verejné knihovny
1. Knihovna jako verejne prístupná instituce poskytuje knihovní

služby, tzn. absencní i presencní pujcování dokumentu, a to
všem obcanum nebo návštevníkum mesta.

2. Shromažauje knihovní fond (knihy a casopisy) a další
informacní materiály a zdroje, které zaznamenávají autorská
díla, vedomosti, informace a názorová hlediska na soucasná
i historická témata. Tyto dokumenty zpracovává a pecuje o ne.
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3. Poskytuje informace obcanum a návštevníkum mesta.
4. Porádá prednášky, kurzy, výstavy a jiné vzdelávací, informacní

a kulturní porady verene prospešného charakteru.
5. K tématu své cinnosti vydává neperiodické tiskoviny

a periodicý tisk (ve smyslu zákona c. 46/2000 Sb.),
6. Na základe smlouvy o sdružení bez právní subjektivity (ve

smyslu §§ 829 až 846 Obcanského zákoníku) spolupracuje s
jinými knihovnami a kulturními institucemi.

7. S jinými subjekty spolupracuje pri jejich kulturní a kulturne
spolecenské cinnosti v rozsahu vymezeném úcelem zrízení
knihovny.

8. Provozuje verejno internetovou studovnu.
9. Provozuje kopírovací služby pro verejnost.

b) Cinnost na úseku muzea pusobícího pod jménem Dr.Aleše Hrdlicky
1. Systematicka shromažauje, doplnuje, odborne zpracovává,

eviduje, spravuje a ošetruje sbírky hmotného dokladového
materiálu sbírkové predmety (zejména veci movité,
zaznamenává autorská díla, doklady a dokumenty všeho typu) o
vývoji prírody a hostorii spolecnosti na území mesta a
regionu,

2. sbírky a sbírkové predmety zprístupnuje verejnosti zejména ve
svých stálých expozicích nebo pri príležitostných výstavách,

3. K tématu své odborné cinnosti porádá prednášky a jiné
vzdelávací a informacní porady verejne prospešného charakteru,

4. K tématu své cinnosti vydává neperiodické tiskoviny
a periodicý tisk (ve smyslu zákona c. 46/2000 Sb.),

5. Na základe smlouvy o sdružení bez právní subjektivity (ve
smyslu §§ 829 až 846 Obcanského zákoníku) spolupracuje s
jinými muzei a odbornými pracovišti,

6. Vede kroniku mesta v souladu s platnými právními predpisy.

orgány mesta Humpolec a dalšími organizacemi
spolecenských a kulturních akcí,
reklamy v rámci cinnosti kulturního zarízení,

kurzuformouvzdelávání

c) Cinnost na úseku kina a kulturního zarízení
1. Provozuje mestské kino v Humpolci,
2. Spolupracuje s neprofesionálními umeleckými aktivitami v rámci

obvodu mesta a spádového území, zrizuje soubory zájmové
umelecké cinnosti,

3. Organizuje a pomáhá prirealizaci hudebních produkcí a
divadelních predstavení, prednášek, besed, výstav a dalších'
kulturních a spolecenských akcí,

4. Zprostredkovává mimoškolní
a prednášek,

5. Spolupracuje s
pri zajišiování

6. Zprostredkovává

službu pro obyvatele mesta, jejímž
informovanosti obyvatelstva o cinnosti
volených orgánu mesta Humpolec,

d) Cinnost na úseku informacního strediska
1. Celorocne poskytuje informacní služby pro návštevníky územního

obvodu mesta Humpolec a prilehlého regionu. Pruvodcovské a
tlumocnické služby poskytuje prevážne v období turistické
sezony. V tomto smyslu spolupracuje intenzivne s
podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu i mimo
nej.

2. Provozuje informacní
smyslem je posílení
Mestského úradu a
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stránky MeKIS a spolupracuje s
stránek Mestského úradu v

výdelecnou cinnost v oblastech
ruchem a zprostredkovatelskými

plakátování kulturních a spolecenských akcí ve meste
na pronajatých plakátovacích plochách,
kopírovací služby pro verejnost.

podnikatelských aktivitách a spolecenském dení ve meste a
okolí,

3. K tématu své cinnosti vydává neperiodické tiskoviny a
periodický tisk (ve smyslu zákona c. 46/2000 Sb.)

4. Prezentuje mesto a region na kulturních, turistických a
souvisejících výstavách a veletrzích,

5. Organizuje a rediguje vydávání mesícníku Zálesí - humpolecký
zpravodaj,

6. Vede a aktualizuje internetové
provozovateli internetových
Humpolci,

7. Provozuje obchodní cinnost a
souvisejících s cestovním
službami,

8. Zajištuje
a regionu

9. Provozuje

e) Cinnosti spolecné pro všechy úseky organizace
1. Krátkodobe pronajímá sverené prostory ke komercním i

nekomercním úcelum,
2. Krátkodobe pronajímá sverené prostory za úcelem porádání

kurzu, prednášek, besed, výstav, hudebních a divadelních
predstavení a jiných verejne prospešného charakteru,

3. Zajištuje a zprostredkovává reklamy v rámci cinnosti
organizace.

4. Se souhlasem zrizovatele dlouhodobe pronajímá sverené nebytové
prostory nevyužívané pro cinnosti organizace a to s úcinností
od 1.1.2002.

Clánek 4
statutární orgán

(1) Statutárním orgánem je reditel.
(2) Reditele jmenuje a odvolává jménem zrizovatele Rada

Mesta Humpolec.
(3) Reditel je oprávnen jednat jménem MeKIS ve všech vecech,

krome práva zcizovat nemovitý majetek. Reditel odpovídá za
veškerou cinnost príspevkové organizace podle zrizovací listiny a
v souvislosti s tím i za úcelem využití svereného majetku a rádné
vedení úcetní evidence.

(4) Reditel jmenuje se souhlasem Rady mesta svého zástupce,
který jej v dobe jeho neprítomnosti zastupuje v plném rozsahu
jeho práva povinností.

(5) K zabezpecení rádného chodu MeKIS vydá reditel
organizacní a pracovní rád MeKIS.

(6) Reditel MeKIS je clenem komise pro oblast školství,
kultury a sportu, zrizované jako iniciativní a poradní orgán Rady
mesta Humpolec.

Clánek 5
vymezení majetku a nakládání s ním

(1) MeKIS nakládá s majetkem organizace s pécí rádnéh
hospodáre za úcelem provozování úcelu, k nemuž byla zrízena.
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(2) MeKIS se sveruje majetek ve vlastnictví mesta Humpolec,

listiny s vyjímkou knihovního
vede organizace v predepsané

temitosc.1

predepsané operativní
predmetu bude uvedena
smlouvu nebo na jiný

prílozevspecifikovaný
a to

Movitý majetek
podmínkami
a) majetek uvedený v príloze této

fondu a sbírkových predmetu
evidenci (vcetne úcetní),

b) knihovní fond a sbírkové predmety vede v
evidenci, prlcemž u nove porízených
porizovací cena nebo odkaz na darovací
doklad o nabytí sbírkového predmetu.

c) uzavrení smluvních vztahu k tomuto majetku vcetne jeho
prodeje jsou podrízeny souhlasu vlastníka tj. Mesta Humpolec,

d) náklady na udržování a provoz movitého majetku hradí MeKIS z
príspevku zrizovatele.

Nemovitý majetek zrizovatel
majetek, který je specifikovaný v
listiny.

sveruje
príloze

organizaci nemovitý
c. 2 této zrizovací

(3) O majetku vede MeKIS rádnou úcetní evidenci a provádí
jeho odepisování.

(4) MeKIS nesmí bez souhlasu zrizovatele jakýmkoliv zpusobem
zatežovat majetek mesta, který jí byl sveren do užívání, nesmí
jej predevším prodat ci darovat, zatížit zástavním právem, vecnÝm
bremenem ci jinak k nemu zrizovat práva tretích osob. Taktéž
nesmí být tento majetek bez souhlasu zrizovatele pronajat tretím
osobám.

(5) MeKIS provádí veškeré bežné opravy svereného majetku na
svuj úcet a svým jménem.

(6) MeKIS je povinna pojistit všechen movitý majetek,
sverený podle predchozích odstavcu.

(7) Nabývání nového hmotného investicního majetku, at již
koupí nebo darovací smlouvou nebo jiným smluvním vztahem, je
možné pouze se souhlasem zrizovatele. Nákup-hmotného investicního
majetku bude realizováno ·predevším z finacních prostredku z
investicního fondu, prípadne, pokud nebudou financní prostredky z
tohoto fondu dostatecné, z prostredku zrizovatele v rámci dotace
na investice.

(8)
smlouvy,
zákona c.
znení.

Souhlasu zrizovatele je treba vždy pri
jejímž predmetem je zadání vere]né zakázky
199/1994 Sb., o zadávání verejných zakázek

uzavírání
ve smyslu
v platném

Clánek 6
Finacní hospodarení

(1) MeKIS hospodarí s penežními prostredky
vlastní cinností a s peneznlml prostredky prijatými z
svého zrizovatele. Dále hospdarí s prostredky svých
penežitými dary od právníckých a fyzických osob.

získanÝmi
rozpoctu

fondu a s
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(2) Rocní rozpocet MeKIS podléhá schválení zrizovatele.

(3) MeKIS vytvárí tyto penežní fondy:
a) rezervní fond
b) investicní fond
c) fond odmen
d) fond kulturních a sociálních potreb

Tvorba a použití techto fondu se rídí ustanoveními zákona c.
250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu a
dalších souvisejích predpisu.

(4) Zisk z doplnkové cinnosti muže MeKIS použít pouze ve
prospech své hlavní cinnosti.

(5) Porizovat veci nákupem na splátky muže organizace jen se
souhlasem zrizovatele.

(6) otázky finacního hospodarení neupravené zrizovací
listinou se rídí príslušnými právními predpisy CR.

Clánek 7
Zásady rízení

(1) MeKIS rídí reditel.
(2) Nadrízeným orgánem reditele je Rada mesta Humpolec,

kterou zastupuje v kolegiu reditele zarízení radou mesta poverený
clen Zastupitelstva mesta Humpolec.

(3) Rada mesta Humpolec :
a) schvaluje rozpocet MeKIS
b) koordinuje styk MeKIS s ústredními orgány státní správy a

územní samosprávy,
c) provádí kontrolu cinnosti MeKIS, jako odvolací orgány

reší stížnosti provozního charakteru, nevyrízené vedením
MeKIS,

d) schvaluje koncepci rozvoje MeKIS s cílem zabezpecit
poslání a predmet cinnosti zarízení,

e) stanovuje plat a podmínky hmotné zainteresovanosti
rediteli MeKIS a jeho zástupci,

(4) MeKIS je povinna:
a) plnit usnesení Rady mesta Humpolec s tím, že na jednání

rady mesta týkající se cinnosti MeKIS bude zván zástupce
MeKIS,

b) predkládat Rade mesta Humpolec návrhy na koncepci dalšího
rozvoje,

c) predkládat rozbory a zprávy o hospodarení MeKIS o její
cinnosti minimálne dvakrát rocne,

d) úcastnit se svým zástupcem jednání Zastupitelstva mesta
Humpolec a Rady mesta Humpolec, pakliže k tomu bude
vyzván,

e) prijímat opatrení k náprave nedostatku.
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Clánek 8
Vymezení doby trvání

(1) MeKIS se zrizuje na dobu neurcitou.

V Humpolci dne 26. února 2001

iUt!
Jan Koten

starosta mesta

!L-IÓtr
ing. Tomáš Krištan

místostarosta


