Město Tišnov

Dodatek č. 5
ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Tišnova
Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 schválené Zastupitelstvem města Tišnova
dne 22.10. 2009.

vydanývsouladusustanoveními §35odst.2a§84odst.2písm.d) zákonač. 12812000Sb.,
o obcích (obecní zřízení|, vplatném znění, a ustanovením § 27 zákona č.25O|2O0O Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

č1.1.
Změ na zřizovaci listi ny

L"

Tímto dodatkem se do článku lll. zřizovací listiny doplňujíodstavce 10) a 11), které znějí:
10) Zajišťuje činnost turistického informačního centra

11) Zajišťuje činnost Městské knihovny Tišnov: Městská knihovna v Tišnově je zřízena za
účelemposkytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných
podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačníchpotřeb a k
všestrannému napomáhám všem formám vzdělávání občanůve

smyslu

§ 2, písm, a) a § 3,

odst. 1), písm. c) zákona č.257l20OLSb,

Vymezení předmětu činnosti :

a)
b)

c)

d)
e)

f)
8)
h)

i)
j)
k)

Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech
občanůměsta a plnění účelusvého zřízení
Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažd'uje, zpracovává,
uchovává a poskytuje informace o městu
Poskytuje meziknihovní služby (Wpůjční,informačnía reprografické)
Poskytuje bibliografické, referenčnía faktografické informace (ústníi písemné)
Zprostředkovává informace z vnějšíchinformačníchzdrojů, zejména z oblasti státní správy a
samosprávy
Umožňuje přístup k vnějším informačnímzdrojům, ke kterým má přístup pomocí
telekomunikačního zařízení
Poskytuje reprografické služby
Pořádá exkurze, besedy, přednášky, uýstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce a spolupracuje s
dalšímiorganizacemi a školami ve městě
Veřejně předvádí audiovizuální díla v souvislosti se svým hlavním předmětem činnosti
Při plnění srných hlavních činnostíspolupracuje s Městskou knihovnou Kuřim, která je
pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem
samostatné smlouvy.
Podmínky, za nichžjsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu

2.

Dále se příspěvkové organizaci nově svěřuje majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto

dodatku'

ó.ll.
závěrečná ustanovení

1. Dalšíustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek zřizovací listiny nabývá platnosti dnem jeho
města Tišnova a účinnostidnem

t.7. 2OL5.

schválení Zastupitelstvem

3. Tento dodatek zřizovací listiny je

vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž všechny mají
platnost originálu. Dvě vyhotovení obdržípříspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží
zřizovatel.

4. Tento

dodatek ,byl , schválen Zastupitelstvem města Tišnova

usnesením č. .,1gl. qí

i

V Tišnově

dne 29. 6.

l.ď§.*r-....

dne 4a,6 . ,lrae

ffi*%
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starosta měste Tišnova

2OL5,

