
LIBERECI(Y KRAJ
a Jezll 642l2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Libeřec

zŘIzovAcí r-rsrrna
Zastupitelstvo Libereckého haje dle ustaDovení § 35 odst, 2 písm. j) Zákona č. 12912000 Sb,,

o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 23 a § 27 zákona č. 250/2000
Sb.. o rozpočtových plavidlech územních rozpočtů, ve Zněni pozdějších předpisů. schvaluje
hr1o 7ři7ovací ]istinu:

I.
ZŘIZOY ATEL

1,1. NáZev Zřizovatele příspěvkové organizace: Liber€cký kraj
1.2. Sídlo ziizovatele: U J ez1] 642l2a, LIbercc lv -Peršqhr. 46001 Liberec
1,3, IČzřjzovatele:70891508
1.4, D]Č zňZovatele: CZ7o891508
dálejen,,zřizoNalel"

Il.
NÁZEV A SiDLO PŘÍSPĚ\,KOVE ORGANIZACE

2.1. Název organizace:Vlastivědíé muzeum a galeric v České Lipě, příspěvková
organizace

2,2. sidlo organizace: náměstí osvobození 29111,4700I Ceská Lípa
2,3, IČ organizace: 00360198
2,4, Právní forma: piíspěvková organizace
dálejen,,organizace"

3,1 .

3.2,

I.
VYMEZENÍ IlLA\T,lÍrro Účlt-u ,q. pŘnDMĚTU črNNosTI

organizace plní funkci muzea ve smyslu ustalrovení §2 odst,3 zákona č,12212000 sb.,
o ochraně sbírek muzeiní povahy a o změně někteďch dalších Zákonů. vyhlášky
č,27512000 Sb. a prováděcích předpisů, Zřizuje se za účelem získávat. shromiďovat.
tNale uchovávat, evidova1, odbomě zpncovávat a zpřístupňovat veřejĎosli sbíIky
muze.jní povahy.
oTganizace je posk}.tovatelem standardizovaných veřejných služeb dle zrákona

č,483/2004 Sb. Umožňuje způsobem zaručujícim rovný piístup všem bez rozdíIu
vlužívání sbírky ajejí zpřístupňováni poskytováním vyblaných veřejných služeb.
Organizace §hromažďuje sbíIky hmotných dokladů, doklady o vývoji přírody
a společnosti se Zieteiem kjejich muzejní hodnotě a zpracovává komplexni
dokumentaci vývoje regionu jako pramenné základny pro vědecké poznání a prostředek

3.3.
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kulttrmě výchovného působení organizace na veiejnost v oboíech archeo]ogle,

aŤchivnictví, pomocných věd histolických, etnografie, kultumí historie a historie

regionu, specializované a odbomé knihovnictví, geologie, zoologie, paleontologie,

botanika a v oborech rrměleckohistorických. Organizace působí ve všech oborech

zastoupených v muzeu a jeho sbírce. Regionální sbíťky doplňuje piedevším z úzeúl
regionu Česká Lípa, exotické sbírky pak i zjiných oblastí. SbíIku tvoii na základě

vědeckého poznrání a vlastni koncepce sbírkotvoné činnosti.

3,4. Organizace spravuje sbírku v souladu so zákonem č.122l2000sb,, o ochráně sbírek

úuzeiní povahy a piedpisy souvisejícími:
a) kĚ súr,kovým předmětůrn pořizuj e odbomou dokuinentaci písemDou a podle polřeby

oblazovou a zl,ukovou;
b) sbírkové piedměty odborně zpracovává a vylěžuie z nich poznatky o vlývoji přírody

a společnosti;
c) sbirkové předměty, odbomou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich

odborným zpracováním prezentuje Zejména prostřednictvím stál,j,ch expozic a

kátkodobých výsav. vlastní publikační a piednáškovou činnoslí v Ceské republice i
v zahraniči, a dalšími kultumě vj,chovrrými aktivitami určenými plo nejširší

veřejnost;
d) zaptljčuje sbirkové předměty do expozic a na výstavy poiádané jinými subjekq' 

uČesté republic. i v zahraničí, nebo za účelern jejich včdeckého zkounání,
konzervování a restaulování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a

ochrana ve smyslu zákona č. 122l2000sb.;
e) umožňuje studium svých sbírek badatelůrn za podmínek stanovených zákonem

č, ] 2212000 Sb,- a na Základě intemích směrnic. které organizace vydává;

3,5, organizacc spra\uje historjcký knihovni fond. Sbírku dokumentů archi\ni povah)

u o"dbo-oo kllihovnu, Prostřednictvim klihovny posk}tuje veřejné knihovnické

a infonnační služby, a to zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu

olganizace formou prezenční zápůjčky, provádí vjTrrěnu publikací s domácími

i ,-uhnničr,ími institucimi, zprostiedkovává infotmace z vnějších inlormačních zdrojů

a Lrmožňuje přistup k vnčiším inlbmlačním Zdrojům ve smyslu zákona č, 2571200i sb,

3,6. organizace vydává a veřejně šíři periodické a neperiodické publikace. a to v tiskové či
elektronické podobě,

3.7, organizace provádí vědecký výzkum a průzkum ploslředí, Z něhož sbirkové předměty

zíúává, výzkum v oborech společenskovědných, přírodovědných. alcheologii a dalšich

oborech v muzeu zastoupených. Vytváří samostatně" nebo ve spolupráci s jinými
jnstitucemi vČeské republice i v zahraničí Ýizkumné pTogramy a je vědecko-

výzkulným. infomračním a koordinačním pracovištěm regionu, Pro t}to účely poiizuje,

ui,tezuj" u zužitlrovává programové databáze. výsledky své výzkumné činnosti

pre7entuje ! :emi do,Iupnj mi lormami,
3,8. 

-Organizáce 
pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinýrni prár,nickými nebo

fyzlckými osóbani z České republiky i ze zahraničí odbomé konference a piednášky,

s-l,mpozia a senináře, kultumí a vzdělávací pTogramy. vziahující se k předmětu činnosti,

3,9. Órganizace vstupuje do profesních sdružení zaúčelem koordinace odbomé činnosti,

3,10, N;ákladě doh;d;- s Aiademií věd České republiky a v souladu se zákonem č, 20/ 1987

Sb., o státní pamáikové péči, orgaíizace provádi arclreoJogický výzkum a archeologický

dohled na iokalitách postižených terénnimi zásahy na územi ol:rcsu Česká Lípa,

případně na da]ším území. organizace výZkun provádi samostatně, případně ve

spolupráci s da]šími oprávněnými subjekty.
3.1 1. Órganizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzenskými i zalrraničními partner}"
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3,12. organizace vykonává další aktivity vyplývající Z předmětu činnosti a ve v^ahu
k Zajištění provozu veiejně piístwDých prostor:
a) umožňuje Za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních. výchovných a

společenských akcí, které pořádá:
b) vybílá poplatky za fotogúfov.iní. filmování a poiizování videozáznamů, pořizování

kopií dokunentů. posk}.tování lotoglafi í, negativů;
c) Zplacovává odboné posudky. reše.še a expertízy a specializované ploglamy;
d) poskytuje infotmační služby související s předmětem čirnosti;
e) provádí fotografickou ajinorr obrazovou dokumentaci;

3.13. ve smyslu piílohy č. 5 vyhlášky MK ČR č, 275/2000 Sb.. kterou se plovádí zákon
č.12212000 Sb,. o ochnně sbírek muzejní povahy a o Změně někteqich dalšich zákonů,
posk}-tuje olganizace odbomou pomoc a s]užby vlastníkům sbíIek muzejní povahy,

3.14, organizace vykonává a Zajišťuje odbomou metodickou pomoc státní správě a
samosplávě v ránci svých oborů činnosli. Pracuje jako metodické pracovjště pro oblast
muzejnictvi v regionu Česká Lípa,

]v.
STATUTÁRNÍ ORGÁN

.l,1, Statulánlim or3ánem jc icditcl. kterého jmenuie a odvolá\,á Z funkce Rada Libereckého
kaje,

-l.]. Ředitei stano\,í s\ého zástupce_ ker}Ťn je zastupován v době své nepřítomnosti v p]ném
rozsahu práv i povinnosti.

4,3, Ředitel jednájnénem olganizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu
napsanénu nebo v)tištěnému názl,u pňpojí svůj podpis.

4.4, Ředitel plni úkoly r.cdouciho olganizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím
jménem, Ředitel odpo\,ídá Za celkovou činnost a hospodaiení olganizace. Ředitel iidi
orgarrizaci v souladu s obecně platĎými plávními předpisy a zřizovací ]istinou,

4,5. Ředilel v).dává olganizačni řád. pracovní iád a další vnitříli předpisy organizace,
4.6. Ředitel ZňZuje dle potřeby své poradni ol8ány a přacovní komise k Zajištění plnění

úkolů organizace.
1.'J. Zizo\aíel může jako S\ůj kontro]Dí a poradní orgán pro ,,,ýkon práv ZfiZovatele ziídit

komisi rady kraje, která bude plnit funkci v rozsahu statutu schváleného radou klaje.
Ředitel organizace jc povinen poskytnout komisi součjnnost potřebnou k plněni jqjí
funkce v rozstrhu schr,á]eného statutu.

4.8. Ředitel může ve výjimečných připadech rozhodnout o bezplatném vstupu veiejnosti do
muzea a bezúplatnárr posk}tĎutí služeb.

v.
VYMEZENÍ MAJETKU

5,1, KplDění hlavního účelu a předměfu činnosti se organizaci předává k hospodaiení
nemovitý a movitý majelek Libereckého kraje (dále jen ,.svěřený majetek"), Svěřený
nemoýitý majetek je uveden v Piiloze č. 1. Rozsah a hodnota svěřeného movitého
majetku jsou vedeny v podkladové evidenci u piíspěvkové olgaĎizace ajsou každoročně
aktualizovány podle inventa.izace provedené podle zákona o účetnictví. Sbíldy a
sbiřkové předměty jsou svěřeným majetkem, s nímž organizace hospodařj pod]e ziikona
č, l2212000 Sb. a vyhlášky č. 27512000 Sb.
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5.2, Svěiený majetek a majetek, kter,ý olganizace pořídila Z piíspěvků a dotací od
Ziizovate]e. je ve vlastnictví zřizovatele.

5.3, organizace nab:ivá do vlastnictví zřizovate]e majetek|
a) dalem nebo bezúplatným převodem s předcbozím písemnj,m souh]asem zřizovatelei

souhlasu není ťeba k nabj.vání movitých sbírkových piedmětů ve smyslu zákona
č. ],2212000 Sb.. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve zněni pozdějších piedpisů.
a knihovních dokumerrtů ve smyslu zákona č, 25712001 Sb.. o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a iííbnnačních služeb, ve znění
pozdějších piedpisů,

b) děděním s předchozím souhJasem ziizovatele
c) pořízený jiným způsobem (např. z peaěžnich prostŤedků státnícl] dotací, z ro4očtů

měst a obcí, Z prosťedků evropských fondů atd,).
5.4, veškerá oběžná aktiva získává olganizace do svého vlastnictví na Základě:

a) ročniho plánu výnosú a nákladů, kterým se rozumí schválený plán při projednávání
určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně
snížení pii nai,ízení odvodů) schválený ziizovatelem v průběhu roku a na Základě
finančního v}pořádání,

b) tr orby a použití fondů dle § 30, 32 a 33 zákona 250/2000 Sb., o lozpočtových
pravidlech a na Zákiadě schválení přídělů do fondů při vypořádání výsledku
hospodařeni minulého roku,

c) rozhodnutím zřizovatele k finančnímu hospodařeni organizace,
5,5, Majetek nab}tý organizací do vlastnictví Zřizovatele se považuje ode dne jeho

nabyí za svěřený majetek.

vI.
\ryMEZENÍ MAJETKOVÝCIi PRÁV A POVINNOSTÍ

6.1. olganizace má pii bospodaření se svěřeným majetkem tato práya:
a) Majetek splavovat a efektivně vFžívat zejména k zajištění hlavního účelu činno§ti,
b) Nakládat s majetkem v rámci piedmětu činnosti a v llímci povolené doplňlové

činnosti.
c) Nakládat se svěřeným movitým majetkenr (vyjma sbirek a sbírkoli,ch piedmětů" jež

jsou Zv]áštním druhem majetku a nakládání s nimi řeší zákon č. 12212000 Sb. a
prováděcí vyhláška č. 27512000Sb.) vždy jen se souhlasem zňzovatele. piesáhneli
pořizovací cena tohoto majetku 100,000,-Kč.

d) Svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude
využit pro vymezený účel a předmět činnosti. \''1.átí organizace po předchozím
projednání Zřizovateli.

e) Svěřený nrovitý a nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele nejdéle
na dobu jerlnoho roL,u,

6.2, organizace má pii hospodaření se §věřeným majetkem zejména tyto poyinno§tii
a) Majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictvi.
b) Pečovat o svěiený majetek a provádět jeho údržbu a opravy. včetně periodických

rcyizí.
c) Chránit majetek pied odcizením. poškozenim, zničeníD. ztlátou nebo z]leužlvánlm,
d) V}užívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škod), včas

uplatňovat plávo na nálrradu škody proti těm, kteií Za škodu odpovídaji.
e) Pojistii svěiený majetek, pokudjeho pojištění nezajistí ziizovatel,
í) Provádět pravidelnou ročni inventarizaci majetku. na základě provedených inventur

předávat Ziizovateli soupis piírůs&ů a úb}.tků svěřeného maietku
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|i"apirt ,ii"o.,ut.t". této zřizovací listiny a pok),nj, Zii.zo:1te]:;

6.,7 .

,7 .I.

8,1 .

8.]

8.3.

d;ffi*" ";;;.;e"" 
J.p*i p"l'r,aá,ku v jednotlivých příp"9":1O:_lre';19l_.'"l

ř.*j;;;,l]'; ; ;;aoO"lio" oor,r,a;,r",,- anebo.je 1i"jlé; 1" 
dalši !\nah;ni

oJ,l.oit i1 U, Urlo .pojeno . nak laJ1 prel)iujiclmi\jSi pohledar k1,

SvěienÝ aietek organizace v solladu s příslušný i L]stanoveními Zákona o účetnict!í

rt"tnC oa"plu.1" poňte zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 
._ .

ÓÓir".,j 
"ap"irue 

za škodu na majetku a zdraví tietích osob Ýziklou porušením

nrar nich oředpisů ,

Í;' ,,;ii;Í;;;i;,..kenr \e \lasinichí olganizace se organizace iídí obecně závaznými

prár nlmi piedpi,l i pislLl;niIni \ nilm]mi oicdpi§\ organi/ac€,

r'ii-rp.aue' ,"ei"ne}ro nrajetku postupuje u,guni,u.:" podLe plrrnrch prá\nich předpisú,

vI].
FINANČNi HOSPODAŘENÍ

Finančni hospodaření organizace jc upraveno obecnč závaznými pr,ávnirni piedpis_"-,

Ynjtfuimi piedpjs},Ziizo\ atele a organizace,

\-lll.
DoPLiKo\,Á čIN\oST

(lIcanizace pro\ozu]e se souhlasem Znzolate]e doplňlovou činnost \'souladu s obecně

;^il;;;';':;.;;;, i,.," ii-up,u*li Vvlnnl, sluzb) a práce proo,rkorane r rrimci

!"",]i,i,:, j';l#;i,t '." ,.'" i)ii, pidle 
'otalni,', ienoticlr přeJpi,u, /I,k do.a/en\

;;;.il j;r.i; ": 
t;;.,u p" ,j."e"" pot,ziie orga-iza,e Ie ,/t.\,]liLnel]l ,\e hla\l]i

e, nro.' r. po\ ud ,,;,,cr atel n<,ran-,r r j'nrl,
On|Ňr:ou t;"no,t povoluje zřizo\ate] provozovat ť těchto okíuzích:

al hosiinslc tinnosi
;1 .',;;;;-';;.;; " 

službt lreuredené v piíIohách 1 až 3 živnostenského zákona

otory - velkoobclrod a maloobchod
- ub},tovací služb.v
- reklamní činnost. marketing, mediální Zastoupení

výroba, roznnožován1. áistribuce, pTodej, pronájem zl-ukových a

zvukor,:ě-obrazolich záznamů a výróba nenahraných nosičů údajů a

zázíalníl
c1 pr.rnaiem pouernkŮ. bltol1ch c ncbrtrrr}ch proslor.

;"plňtoi; ei*o.r n".,"l nárušovat plnenr hlarnr tinrrosti orgsnizrce a ie vedena

oddě]eně,

Ix.
VYMEZENÍ DOBY ZŘiZENÍ

organizace vznikla dne 18. 3, 2003 aje zřizeia na dobu neurčitou,
9,1,
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x.
ZÁVĚREČNÁ USTANOWNÍ

10.1. Tato Zřizovací listina byla přijata usnesením č, 560ll5lzK zastgpitelstva Libeleckého
ktaje ze &te 22. 12. 2015 s účinností ode dne 1,1,2016

10.2. S nab}.tím plahosti této zřizovaci Jistiny pozbý.vají platnosti předchozí zřizovací
dokumenty organizace.

10.3. Nedilnou součásti této ziizovací listinyje:
Přiloha č, l: Soupis nemovitého majetku, kteqf se organizaci předává k hospodaření

V T.iheřci dne 2 0 -0l- 2016

.:

l^"^^^ L:,l_
za Liberecký kraj

Maltin Půta
hejtman
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Přiloha č. 1

ke zřizoraci lirtině pří.pěr koré organizace

Název organizace: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková
organizace

sídloolganizace: náměstíosvobození297lI,4']001ČeskáLipa
Ič:
právní forma:

00360198
Příspěvková organizace

Tato piíloha č, 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kaje č, 560l),5lZK ze
dne 22, 12. 201 5 .

Vvmezení nemovitého maietku ve vlastnictvi Libereckého kraie. kterÝ se organizaci
Dř€dává k hosDodař€ní.

specifi}ace maietku

Pozemkv

Parcelu č. iměr,l díuh Dozeúku. zDůsob ý|,tlžjtí kaL úlemí Iist ylasL
j 1.{ 20] zaslá\éná plocha a íád\oň (šarla\a) Ceská Lioa 7l1
3l5 22l zaltada Ceská Líoa 711
823 26,7 zastá!ěná Dlocha a nádvoří Ceská Lípa ,711

824 24,7 zastavěná nlocha a nádvoří Ceská Llpa ,711

825 223 Zastavěná plocha a nádvoři Ceská Lípa ,711

944 2]85 Zastavěná p]ocha a nádvoři (klášter) Ce§ká LiDa 111
945 ,76

zastavěná pIocha a nád\ oři rlorela) Ceská Lipa ,7II

946 118 trvalÝ trai,ni Dolost Ceská Lína 11l
91,7 1,71 7estavěná Ďlocha a nádvoií rkanle) Ceská Lipa ,711

948 1614 Zastavěná plocha a nádvoři (ambjt) Ceská Lipa 1II
949 5598 ostatni Dlocha ízabrada) Ceska Lioa ,7I1

441 314 zastavéná plocha a nadvorí Doksy u Máchova
iezera

137

448 314 zattada Doksy u Máchova
iezera

131

449 83 ostatí plocha, ostatní komunikace Doksy u Máchova
jezera 131

337 1593 zasta!éná Dlocha a nádvoň kravaře v cechách 286
342 841 ostatní plocha kravaře v cechách 286
343 232 ostatní plocha kravaře v cechách 286

stayby

č.p. budov Z.pŮsob wužilí katastť. úzehi lisí

291 944 iiná stávba ík]ášter) ceská Líoa 711
bez čp/če 945 iiná stavba (loleta) Ceská Lípa 711

bez čplče 941 iiná stavba íkaDle') Ceská Lioa 1II
bez čn/če 948 iiná stavbá íambit) Ceská Lipa ,711

57 825 stavba občanského wbaveni Ce\ká LiDa 7Il
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Hodnota maietku
Nemovitó věci (§tavty, pozem§ a pě§titelské celka tnalých porostů)
Hodnota nemo\.itého majetl:u v Kč

58 824 stavbá občenského wbavení ceská LíĎa ,71,1

59 stavba občanského wbavení Ceská Lipa ,711

189 3I4 stavba občanského vybavení
ršatlava)

Ceská Lípa 1I1

]50 441 obiekt občanské vybavenosti Doksy u Máchova
]ezera

I3,7

331 obiekt občanské vvbavenosti kravaře v cechách 286
nezapsáne v kaiastru nemo\ itostí:

stavba na
cizím
Dozemk!

jiná §tavba (Sfudna) Strž pod Ra]slem

ijná §tavba ístodola) kravaře v cechách
i iná stavba íDřístavba) Ceská LíDa
jiná stavba (opěmá zeď K]ášiemí
zahradv)

Ceská Lípa

jiná §tavba (technická iekultivace
klášterni 7ahtadv

Ceská Lipa

Dořizoyací hodnota oirřávky zů§tatková hodnota
staYbY 58.092.410.50 35.494.304.40 22.598.106.10

pořizovací hodnota evidenční hodnota
Pozemky a trvalé porosty I.267 .607,66 0,00 1 .261 ,607 .66

Soupis dle účetní

v Liberci dne 2

závěrky ke dni 30, 9, 2015

0 ,01- 2016 ,^ 
ú;L,

za Liberecký kraj
Martin Půta

hejtmaíl
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