
Město Lipník nad Bečvou 
 

Dodatek č. 4 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

 
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 

se sídlem ulice Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou 
IČO 00097811, DIČ CZ00097811 

 
Město Lipník nad Bečvou, IČO 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení 
Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 509/2018 ZM 25 ze dne 24.04.2018 podle § 84, odst. 2, 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině:  
 
 
1. Dodatkem č. 4 se mění čl. V. odst. 5 takto: 
 
5) Organizace je oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení zřizovatele nájemní 

smlouvy ke svěřenému majetku (nemovitému i movitému) uvedenému v čl. IV. této 
zřizovací listiny v délce trvání do 12 měsíců. Příjmy z pronájmu nemovitého majetku 
specifikovaného v čl. II. písm. h) a k) jsou příjmem zřizovatele, organizace příjmy převádí 
na účet zřizovatele v dohodnutých termínech, nejpozději do 31.12. příslušného 
kalendářního roku. Příjmy z pronájmu ostatního nemovitého majetku a majetku movitého 
jsou příjmem organizace, která je vede v účetnictví odděleně a použije je výhradně na 
opravy a údržbu svěřeného majetku. Pronájmy svěřeného majetku  
na dobu delší 12 měsíců je organizace oprávněna sjednávat a podepisovat v zastoupení 
zřizovatele pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. 
Organizace je povinna vymáhat pohledávky vzniklé porušením nájemní smlouvy 
o nájmu svěřeného majetku (nezaplacení nájemného řádně a včas).  
Organizace je dále povinna vymáhat bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním 
svěřeného majetku třetí osobou bez právního důvodu.  
Organizace je oprávněna vymáhat pohledávky vzniklé nezaplacením nájemného 
u nájmu svěřeného majetku, příp. pohledávky z titulu bezdůvodného obohacení 
(užívání svěřeného majetku bez právního důvodu) soudní cestou v zastoupení 
zřizovatele.  
Organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jejíž vymáhání 
se důvodně jeví jako neekonomické, pouze po předchozím písemném souhlasu 
zřizovatele.  
 

 
2. Dodatkem č. 4 se mění Příloha č. 1 ke zřizovací listině takto: 
 
Soupis nemovitého a movitého majetku předávaného k hospodaření: 
 
 

Areál - ul. Za Porážkou                                                                                          hodnota 

▪ budova č. p. 1142 na pozemku p. č. st. 1486 (administrativní budova) 392 065,00 Kč 

▪ budova na pozemku  p. č. st. 1485 (hala) 1 621 922,00 Kč 

▪ budova na pozemku  p. č. st. 1379 (myčka) 20 497,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 1485  125 685,00 Kč 

▪ pozemek p  č. st. 1486  15 795,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 1379  2 565,00 Kč 

    



▪ pozemek p. č. 1251/29  128 412,00 Kč 

▪ pozemek p. č. 1251/31  24 294,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                             2 331 235,00 Kč 
  

Objekt - ul. Bratrská 
 

▪ jiná stavba č. p. 360 na pozemku p. č. st. 484 2 077 551,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 484  102 900,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                             2 180 451,00 Kč 
  

Veřejné WC - ul. Nerudova 
 

▪ objekt občanské vybavenosti (bez čísla popisného i evidenčního) pozemku 
p. č. st. 2236 

1 737 250,70 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 2236  7 300,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                             1 744 550,70 Kč 
  

Areál koupaliště - ul. Bratrská 
 

▪ budova na pozemku p. č. st. 2294 1 257 793,00 Kč 

▪ budova na pozemku p. č. st. 2295 1 951 009,00 Kč 

▪ budova na pozemku p. č. st. 2296 1 154 245,00 Kč 

▪ zařízení úpravny vody - zdravotechnika 2 154 848,00 Kč 

▪ studna 176 822,00 Kč 

▪ dětské brouzdaliště 449 497,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 2294  17 600,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 2295  27 300,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 2296  13 100,00 Kč 

▪ pozemek p. č. 1242/21  902 100,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                              8 104 314,00 Kč 
  

Sportovní areál – ul. B. Němcové 
 

▪ pozemek p. č. 1242/3  1 033 736,00 Kč 

▪ pozemek p. č. 1242/12 (stadion)  818 880,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 1251 (stadion – pokladna) 7 600,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 1252 (stadion – tribuna) 64 200,00 Kč 

▪ zpevněná asfaltová plocha o výměře 742 m2 na pozemku p. č. 1242/3 66 392,97 Kč 

▪ zpevněná asfaltová plocha o výměře 475 m2 na pozemku p. č. 1242/3 39 845,85 Kč 

▪ jiná stavba č. p. 1043 na pozemku p. č. st. 1252 2 287 297,33 Kč 

▪ jiná stavba bez č. p. a č. e. na pozemku p. č. st. 1251           249 281,89 Kč 

▪ fotbalové hřiště na pozemku p. č. 1242/12 o velikosti hrací plochy 105m x 
65m + automatická závlaha hřiště 

9 082 540,88 Kč 

▪ atletický ovál – uzavřená čtyř dráha dl. 400 m  se sprinterskou šesti 
dráhovou rovinkou dl. 130 m;  povrch umělý polyuretanový vodopropustný, 
vnitřní odvodňovací  žlab s plastovým krytem  

4 293 193,90 Kč 

▪ sektor pro skok do dálky a trojskok – rozběhová dráha dl. 59 m 
s doskočištěm 9 x 3 m na obou stranách; povrch umělý polyuretanový 
vodonepropustný; doskočiště – jemný písek + lapač písku č. 400 mm 

1 415 403,53 Kč 

▪ multifunkční plocha pro technické disciplíny – hod oštěpem, skok o tyči, 
skok vysoký; povrch umělý polyuretanový vodonepropustný, 

1 412 833,83 Kč 

▪ vrh koulí; povrch kruh – cement. potěr, dopadiště – mlatový 1 412 833,00 Kč 

▪ studna kopaná na pozemku p. č. 1242/12 o hloubce 12 m včetně  
příslušenství 

41 307,95 Kč 

▪ studna kopaná na pozemku p.  č. 1242/12 o hloubce 8  m včetně 26 622,18 Kč 



příslušenství 

▪ plechové přístřešky - 2 ks na pozemku  p. č. 1242/12 (1.000,- Kč/ks)   2 000,00 Kč 

▪ oplocení a zábradlí na pozemku p. č. 1242/12, tj.: plot z kovových profilů, 
zděných nebo kovových sloupků kolem tribun a u hlavní tribuny o výměře 
110 m2 (24.149,81Kč), podezdívka pod zábradlím z monolit. betonu do výšky 
60 cm, v délce 110 m (51.584,26 Kč), 3 ks plotových vrat včetně sloupků, 
ocelová, plechová nebo z profilů (2.154,88 Kč), opěrná zeď monolitická 
betonová kolem bočních tribun o výměře: 64 m3 (32.434,54 Kč), plot u 
vedlejšího vjezdu - kovové profily, zděné nebo kovové sloupky o výměře 18 
m2 (3.648,88 Kč) 

113 972,37 Kč 

▪ plechová garáž na pozemku p. č. 1242/3, nepodsklepená se sedlovou 
střechou, slouží jako stání pro stroje a autobus, zast. plocha 106,50 m2 

299 578,17 Kč 

▪ unimobuňka s přístřeškem a udírnou na pozemku  p. č. 1242/3, tj.: 
unimobuňka o zast. ploše 14,10 m2 (14.792,79 Kč), přístřešek – dřevěná 
konstrukce s eternitovou střechou, zast. plocha 54 m2 včetně přenosné 
plechové udírny (80.388,75 Kč) 

95 181,54 Kč 

▪ přístřešek na pozemku  p. č. 1242/12, ocel. konstrukce, plechová střecha, 
zast. plocha 36,5 m2 

52 169,68 Kč 

▪ oplocení hřiště na stadionu na pozemku p. č. 1242/3, v celkové délce 117,0 
m a výšce 2,43 m, šířka jednoho pole 2,40 m 

240 100,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                           23 054 971,07 Kč 

  

Sběrné středisko odpadů - ul. Svat. Čecha 
 

▪ objekt technické vybavenosti č. p.1422 na pozemku p. č. st. 1471/1 (včetně 
kotle, přípojek vody, elektřiny a kanalizace) 

4 660 784,05 Kč 

▪ objekt občanské vybavenosti bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 1471/2 
(sklad – výměníková stanice včetně betonových schodů s nadstřešením) 

707 305,50 Kč 

▪ objekt technické vybavenosti bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 2362 
(nadstřešení skládky) 

790 190,00 Kč 

▪ oplocení – plechový plot včetně vrat na pozemku p. č. 4048, plot z PZD 
desek na pozemku p. č. 353/3 

47 750,10 Kč 

▪ betonová rampa na pozemku p. č. 353/5  7 450,60 Kč 

▪ betonová opěrná zeď na pozemku p. č. 353/5  9 461,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 1471/1  52 506,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 1471/2  8 028,70 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 2362  35 738,20 Kč 

▪ pozemek p. č. 353/3  5 627,20 Kč 

▪ pozemek p. č. 353/5  31 063,10 Kč 

▪ pozemek p. č. 4048  14 437,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                            6 370 341,45 Kč 
  

Kompostárna 
 

▪ stavba kompostárny  859 656,00 Kč 

▪ pozemek p. č. 3336/6 o výměře 16667 m2 dle GP 3769-128/2017 589.830,60 Kč 

▪ panelová plocha 480 m2 329 425,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                            1 778 911,60 Kč 
  

Hřbitovy 
 

▪ pozemek p. č. 2771 (židovský hřbitov) 257 600,00 Kč 



▪ pozemek p. č. 2772 (židovský hřbitov) 260 200,00 Kč 

▪ hřbitovní kaple na pozemku p. č. st. 397 268 800,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 397 23 800,00 Kč 

▪ objekt občanské vybavenosti na pozemku p. č. st. 2932 1 068 288,81 Kč 

▪ pozemek p. č. st. 2932             17 130,00 Kč 

vše v k. ú.  Lipník nad Bečvou 
 

▪ hřbitovní zeď na pozemku p. č. 2646 67 449,00 Kč 

▪ pozemek p. č. 2646  15 862,00 Kč 

▪ pozemek p. č. st.301  133,00 Kč 

▪ jiná stavba č. p. 198 na pozemku p. č. st. 301 5 565,00 Kč 

vše v k. ú. Loučka                                                                             1 984 827,81 Kč 
  

Přechody pro chodce 
 

▪ ul. Hranická  249 986,00 Kč 

▪ ul. Tyršova  326 904,00 Kč 

▪ ul. ul. Osecká (u MedCentra)  278 354,00 Kč 

▪ bezpečný přechod ul. Neffova (naproti     p. č. 4224) - stavební část 98 199,40 Kč 

▪ bezpečný přechod ul. Neffova (naproti p. č. 4224) - elektro část 21 755,00 Kč 

▪ bezpečný přechod ul. Komenského sady (u hřbitova) - stavební část 56 520,40 Kč 

▪ bezpečný přechod ul. Komenského sady (u hřbitova) - elektro část 53 210,00 Kč 

vše v k. ú. Lipník nad Bečvou                                                          1 084 928,80 Kč 
 

   

3. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Dvě vyhotovení obdrží Krajský soud Ostrava – obchodní rejstřík, jedno vyhotovení 
organizace a tři vyhotovení zřizovatel. 
 

 

4. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města 
Lipník nad Bečvou s účinností od 27.04.2018. 
 

 

Lipníku nad Bečvou,  25.04.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………..           …………………………………………. 
               Ing. Miloslav Přikryl, v. r.                                          Dana Navrátilová, v. r. 
                           starosta                                                                 místostarostka 

   

  

 

 

 


