
D5/ZL/235/2001 
 

M O R A V S K O S L E Z S K Ý   K R A J 
ZASTUPITELSTVO KRAJE 

 
vydává 

 

D O D A T E K   č. 5 
 

zřizovací  listiny ev. č. ZL/235/2001 
 

příspěvkové organizace 
 
 

Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace 
 
 

Článek 1 

 

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/234 ze dne 21. března 2013 se mění a doplňuje zřizovací 
listina ev. č. ZL/235/2001 vydaná radou kraje dne 20. prosince 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze 

dne 11. dubna 2002, dodatku č. 2 ze dne 29. září 2005, dodatku č. 3 ze dne 14. října 2009 a dodatku 
č. 4 ze dne 5. září 2012, takto: 

 

1) Mění se Čl. II a zní: 
Název organizace 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 
 

 

2) Mění se Čl. VI a zní: 
 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 
 

1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích 
programů. 

2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:  

- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
- poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně 

vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších 
odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném 

zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede 

žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, 
- zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství a zahradnictví podle 

školních vzdělávacích programů, 
- zabezpečuje stravování žáků a studentů, 

- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 
 

3) Mění se Čl. VIII Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci 

k hospodaření, tj. příloha č. 1. 
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4) Organizaci se předává k hospodaření následující nemovitý majetek: 
 

a) Budovy  

parc. č. čp/če způsob využití k. ú. 

18  7, Bruntál občanská vybavenost Bruntál-město 

19  8, Bruntál občanská vybavenost Bruntál-město 
20  bez čp/če garáž Bruntál-město 

21  9, Bruntál občanská vybavenost Bruntál-město 

22  10, Bruntál občanská vybavenost Bruntál-město 
23  11, Bruntál občanská vybavenost Bruntál-město 

 
st. 298 bez čp/če občanská vybavenost Staré Město u Bruntálu 

st. 323 bez čp/če občanská vybavenost Staré Město u Bruntálu 
   

b) Pozemky 

parc. č.  výměra (m2) druh k. ú. 

18 889 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

19 3240 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
20 285 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

21 672 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

22 209 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
23 114 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

 
st. 298 1100 zastavěná plocha a nádvoří Staré Město u Bruntálu 

st. 323 824 zastavěná plocha a nádvoří Staré Město u Bruntálu 
94/2 3617 ostatní plocha Staré Město u Bruntálu 

2378/4 278 ostatní plocha Staré Město u Bruntálu 

2066/3 49727 orná půda Staré Město u Bruntálu 
2066/4 60326 orná půda Staré Město u Bruntálu 

2183/5 2984 trvalý travní porost Staré Město u Bruntálu 
2205 3535 trvalý travní porost Staré Město u Bruntálu 

 

 
5) V souvislosti se zápisem nově kolaudované stavby komunikace realizované městem Bruntál v roce 

2010 došlo geometrickým plánem k zaměření dotčených pozemků a mj. k vytvoření pozemku 
parc. č. 2249/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 a ke změně výměry pozemku 

parc. č. 2249/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál (zmenšení o 1 m2). 

6) Příloha č. 1 se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

7) Příloha č. 2 se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
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Článek 2 
 

Dodatek č. 5 je nedílnou součástí zřizovací listiny ev. č. ZL/235/2001 vydané radou kraje dne 

20. prosince 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. dubna 2002, dodatku č. 2 ze dne 
29. září 2005, dodatku č. 3 ze dne 14. října 2009 a dodatku č. 4 ze dne 5. září 2012. 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. července 2013. 

 

V Ostravě dne 21. března 2013 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

………………………… 
Miroslav Novák  

hejtman kraje 
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Příloha č. 1 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 
  

ze dne 20. prosince 2001 
 

Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. 

 
 

1. Rozpis nemovitého majetku 
 

a) Budovy  

parc. č.  čp/če   způsob využití   k. ú. 

18 7, Bruntál občanská vybavenost  Bruntál-město 

19  8, Bruntál  občanská vybavenost  Bruntál-město 
20 bez čp/če garáž  Bruntál-město 

21 9, Bruntál občanská vybavenost  Bruntál-město 
22 10, Bruntál občanská vybavenost  Bruntál-město 

23 11, Bruntál  občanská vybavenost  Bruntál-město 

2247  814, Bruntál  občanská vybavenost  Bruntál-město 
2241  815, Bruntál  občanská vybavenost  Bruntál-město 

2242  816, Bruntál  občanská vybavenost  Bruntál-město 
2243  817, Bruntál  občanská vybavenost  Bruntál-město 

2244  bez čp/če  občanská vybavenost  Bruntál-město 
2248  bez čp/če  jiná stavba   Bruntál-město 

2249/2  bez čp/če  jiná stavba   Bruntál-město 

 
st. 298 bez čp/če  občanská vybavenost  Staré Město u Bruntálu 

st. 323 bez čp/če  občanská vybavenost  Staré Město u Bruntálu 
 

 

b) Pozemky 

parc. č.  výměra (m2)  druh    k. ú. 

18 889 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
19 3240 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

20 285 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

21 672 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
22 209 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

23 114 zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
2241  505   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

2242  502   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
2243  579   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

2244  2618   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

2245  92   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
2246  83   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

2247  1749   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
2248  698   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 

2249/1  22386   ostatní plocha   Bruntál-město 

2249/2  1086   zastavěná plocha a nádvoří Bruntál-město 
2249/3  2   ostatní plocha   Bruntál-město 

2250  1304   ostatní plocha   Bruntál-město 
2251  3902   ostatní plocha   Bruntál-město 

2252  2619   ostatní plocha   Bruntál-město 
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st. 298 1100 zastavěná plocha a nádvoří Staré Město u Bruntálu 

st. 323 824 zastavěná plocha a nádvoří Staré Město u Bruntálu 

94/2 3617 ostatní plocha Staré Město u Bruntálu 
2378/4 278 ostatní plocha Staré Město u Bruntálu 

2066/3 49727 orná půda Staré Město u Bruntálu 
2066/4 60326 orná půda Staré Město u Bruntálu 

2183/5 2984 trvalý travní porost Staré Město u Bruntálu 

2205 3535 trvalý travní porost Staré Město u Bruntálu 
  

 
2. Rozpis movitého majetku je uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové 

organizace. 
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Příloha č. 2 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace 

 

ze dne 20. prosince 2001 
 

Vymezení doplňkové činnosti organizace 

 
 

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace: 
 

1. Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 
2. Ubytovací služby. 

3. Hostinská činnost. 

4. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

5. Provozování autoškoly. 
6. Měření emisí. 

7. Pronájem majetku. 

8. Kopírovací práce. 
9. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 

10. Zemědělství a prodej výpěstků. 
11. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 

12. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. 


