
Obec Oplany 
 
 
          Zřizovací listina organizační složky obce Oplany 
                            „OPLANSKÝ KLUB“ 
 

Zastupitelstvo obce Oplany na svém  zasedání č.1 /2009  
Unesením č. 3 /2009 dne  21. 2. 2009 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/ 2000Sb., o obcích a 
§24- §26 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 

ZŘIZUJE 
organizační složku obce „OPLANSKÝ KLUB“ 

  
 

Čl.1 
Označení zřizovatele 

 
Název zřizovatele:       Obec Oplany 
 
Zastoupen:                   starostou obce PhDr. Vladislavou Moravčíkovou 
                                      
Sídlo zřizovatele:        Oplany čp. 79, PSČ 281 63 Kostelec nad Černými lesy 
                                     
IČO:                             00639702 
 

Čl.2 
Název a sídlo organizační složky 

 
Název organizace: „OPLANSKÝ KLUB“ 
                                 organizační složka obce Oplany 
 
Sídlo organizace:          Oplany čp. 11, PSČ 281 63 Kostelec nad Černými lesy 
                                       
„OPLANSKÝ KLUB“ je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, 
nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se. 



Čl.3 
Účel zřízení a předmět činnosti 

 
 
Vymezení účelu zřízení: 
„OPLANSKÝ KLUB“( dále jen klub) je zřízen jako volné sdružení občanů za 
účelem poskytování veřejných služeb, při zachování rovných podmínek pro 
všechny občany, uspokojování kulturních a společenských potřeb a  pro pořádání 
kulturních  společenských akcí obce.  
 
Vymezení předmětu činnosti: 
 

1. Klub poskytuje prostor pro rozvoj a posilování komunikace mezi občany. 
2. Klub poskytuje prostor pro rozvoj a uspokojování kulturně společenských 

potřeb občanů obce. 
3. Klub buduje a zpřístupňuje elektronickou komunikaci pomocí WiFi free 

zóny.  
4. Klub zprostředkovává  kontakty mezi občany tak, aby posiloval principy 

občanského vědomí, solidarity a vzájemnosti.   
5. Klub pořádá kulturní a vzdělávací akce. 
6. Klub spolupracuje s dalšími organizacemi, zejména SDH, kterým poskytuje 

prostory pro činnost. 
7. Podmínky za nichž jsou služby elektronické komunikace poskytovány jsou 

uvedeny v Provozním  řádu organizační jednotky  „OPLANSKÝ KLUB“. 
 

Čl.4 
Vedení klubu a činnost klubu 

 

1. Za organizační jednotku je oprávněn jednat statutární zástupce zřizovatele. 
Zároveň je vedoucím klubu, pokud není zastupitelstvem obce jmenován 
vedoucí klubu dle čl . 4 odst. 2 

2. Vedoucí klubu, který je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce, je 
oprávněn za organizační jednotku obce jednat na základě rozhodnutí 
statutárního zástupce zřizovatele. Jmenování má písemnou formou. Je 
podřízen statutnímu zástupci zřizovatele. 

3. Zřizovatel vydává Provozní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost 
organizační jednotky. 

4. Za činnost a pořádek v Oplanském klubu je odpovědný správce klubu. Je 
přímo podřízen vedoucímu klubu. Vztah správce klubu a zřizovatele je 
upraven nájemní smlouvou. 

 
 
 



Čl.5 
Vymezení majetku, k němuž má klub právo hospodaření 

 
1. Obec Oplany svěřuje organizační jednotce klubu „OPLANSKÝ KLUB“ do 
užívání za účelem zajištění jejího provozu hmotný majetek dle protokolu o předání 
ke dni 1. 3. 2009. 
 
2. Organizační jednotce „OPLANSKÝ KLUB“ není oprávněn svěřený majetek 
obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní 
účel věci. 
 

Čl.6 
Hospodaření 

 
1. Organizační jednotka klub „OPLANSKÝ KLUB“ není samostatnou účetní 
jednotkou. Nedisponuje finančními prostředky. 
2. Nakládání s finančními prostředky a hospodaření v„OPLANSKÉM KLUBU“ je 
v kompetenci nájemce (OSVČ), který je správcem klubu. 
 
  
                                                    Čl.7 
                                       Závěrečná ustanovení 
 
1. Organizační jednotka klub „OPLANSKÝ KLUB“ je zřízena na dobu neurčitou. 
2. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 1. 3. 2009. 
 
 
 
 
 

PhDr. Vladislava Moravčíková 
V Oplanech  1. 3. 2009        starosta obce 


