Obec Bělčice
nám. J. Kučery 17

Bělčice
PSČ 387 43

Dodatek číslo 2
ke Zřizovací listině ze dne 8.8.2002
vydaný v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 561 /
2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v
platném znění, a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2. písm. e) zákona č. 128 / 2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, schválený zastupitelstvem dne 29.12.2005.

Článek 1
Tímto dodatkem číslo 2 na základě usnesení zastupitelstva Obce Bělčice ze dne 29.12.2005,
se s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění a doplňuje zřizovací
listina takto:
1. mění se bod VI. Vymezení majetkových práv a povinností odstavec h) takto:
h) je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích týkajících se movitého i
nemovitého majetku vyplývajících ze zákona č. 40 / 2005 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, kdy zadavatel může
rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky. Bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde
- li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí - li nebezpečí
škody velkého rozsahu. V ostatních případech je příspěvková organizace zadavatelem veřejné
zakázky jen se souhlasem zřizovatele.

Článek 2
1. Ostatní ustavení Zřizovací listiny ze dne 8.8.2002 ve znění dodatku číslo 1 ze dne
24.3.2005 a dodatku číslo 2 ze dne 29.12.2005 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem
obce Bělčice dne 29.12.2005.
3. Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechny
mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení
obdrží zřizovatel.
V Bělčicích dne 30.12.2005
........................................................
Josef Zeman
starosta obce Bělčice

