Město Lipník nad Bečvou
Dodatek č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
se sídlem ulice Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ 00097811, DIČ CZ00097811

Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení
zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 68/2011 – ZM 3 ze dne 01.02.2011 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 úzamních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tento dodatek č. 2 ke zřizovací listině:
1) Dodatkem č.2 se mění odstavec II. a nahrazuje se následujícím textem:
II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve
prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník nad Bečvou na základě rozhodnutí
zřizovatele a hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele.
Hlavním účelem je zajišťování veřejně prospěšných služeb na celém území města včetně jeho
částí, a to komplexní nakládání s odpady a s rostlinným materiálem, údržby místních komunikací
vč. jejich čištění a zimní údržby, údržby a zakládání veřejné zeleně, údržby a opravy veřejného
osvětlení a světelných signalizačních zařízení a provoz pohřební služby.
Předmětem hlavní činnosti příspěvkové organizace je:
a) opravy a údržba místních komunikací III. a IV. třídy dle pasportu místních komunikací jejich
součástí včetně zimní údržby místních komunikací,
b) čištění místních komunikací a jejich součástí,
c) čištění, údržba a opravy areálu autobusového nádraží,
d) zajištění provozuschopnosti povrchových zařízení odpadních vod na místních
komunikacích a veřejných prostranstvích,
e) zajištění údržby a oprav dopravního značení dle pasportu dopravního značení a městského
informačního systému,
f) zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, nebezpečných
odpadů, provozování shromaždiště nebezpečných odpadů, likvidaci odpadů, a to vše podle
ustanovení zákona o odpadech a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vznikajících na území města Lipník nad Bečvou, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Lipník nad Bečvou,
g) provoz, opravy a údržba veřejného osvětlení dle pasportu VO, slavnostního a speciálního
osvětlení a světelného signalizačního zařízení, montáž a údržba vyhrazených elektrických
zařízení dodavatelským způsobem,
h) zajištění řádného provozu a údržby parkovacích hodin,
i) zajištění údržby, úprav a obnovy zeleně dle pasportu veřejné zeleně, vazba květin a věnců,
j) zajištění údržby, úprav a obnovy zámeckého parku parc.č. 166 a střešní zahrady parc. č. st.
276/3 a parc. č. č. 483/5, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
k) zajištění hřbitovních služeb – evidence, vybírání poplatků, provoz, opravy a údržba
hřbitovů:
- pozemek parc. č. 301 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 26.100 m2,
hřbitovní kaple parc. č. st. 397, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, pozemek parc. č. st.
397 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 238 m2, objekt občanské vybavenosti na poz.
parc. č. st. 2930, parc. č. st. 2931 a parc. č. st. 2932, pozemek parc. č. st. 2930

l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, pozemek parc. č. st. 2931 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 44 m2, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou,
- pozemek parc. č. 172/5 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 1.342 m2,
pozemek parc. č. 96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m 2, vše v k. ú.
Podhoří na Moravě,
- pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj o výměře 2.285 m 2,
hřbitovní zdi na pozemku parc. č. 2646, vše v k. ú. Loučka,
- pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6.400 m 2, pozemek parc. č.
2772 ostatní
plocha hřbitov, urnový háj o výměře 6.505 m 2, židovské
hřbitovy, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,
zajištění pohřební služby, včetně přepravy zesnulých,
zajištění provozu, oprav a údržby veřejných WC v ul. Nerudova a v areálu hřbitova,
zajištění údržby a oprav kašen a laviček,
zajištění provozu, oprav a údržby tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících
k regeneraci a rekondici: areál koupaliště, sportovní areál, cyklostezky a sportovní hřiště na
území města a jeho částí,
zajištění údržby a oprav dětských zařízení, dětských hřišť a pískovišť a lanových prvků na
území města a jeho částí,
provoz a údržba rekultivované skládky,
silniční motorová doprava nákladní,
provoz a údržba tržního místa na náměstí T.G.Masaryka,
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3
živnostenského zákona,
zajištění sběru a svozu rostlinného materiálu, provozování komunitní kompostárny,
kompostování, a to vše podle §10a zákona č. 185/2001 Sb. ustanovení zákona o
odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky města, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území města Lipník nad Bečvou,

2) Dodatkem č.2 se mění Příloha č.1 ke zřizovací listině takto:
Soupis nemovitého a movitého majetku předávaného k hospodaření:
Areál v ul. Za porážkou:
Celková hodnota:
 budova č.p. 1142 na pozemku parc. č. st.1486 (administrativní budova),
392.065,00 Kč
 budova na pozemku parc. č. st. 1485 (hala),
1.456.875,00 Kč
 budova na pozemku parc. č. st. 1379 (myčka),
20.497,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 1485 o výměře 931 m2,
125.685,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 1486 o výměře 117 m2,
15.795,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 1379 o výměře 19 m2,
2.565,00 Kč
 pozemek parc. č. 1251/29 ostatní plocha manipulační plocha
o výměře 2378 m2,
128.412,00 Kč
2
 pozemek parc. č. 1251/31 trvalý travní porost o výměře 1750 m ,
24.500,00 Kč
vše v k .ú. Lipník nad Bečvou
Areál koupaliště:
 budova na pozemku parc. č. st. 2294, budova na pozemku parc.č. st.2295
a budova na pozemku parc. č. st. 2296,
4.145.000,00 Kč
 studna,
176.822,00 Kč
 zařízení úpravny vody (chlorovny),
593.223,80 Kč
 pozemek parc. č. st. 2294 o výměře 176 m2,
17.600,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 2295 o výměře 273 m2,
27.300,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 2296 o výměře 131 m2,
13.100,00 Kč
 pozemek parc. č. 1242/21 ostatní plocha sportoviště
a rekreační plocha 9021 m2,
902.100,00 Kč
vše v k. ú. Lipník nad Bečvou

Hřbitovy:
 pozemek parc. č. 2771 ostatní plocha zeleň o výměře 6.400 m2,
257.600,00 Kč
 pozemek parc. č. 2772 ostatní plocha hřbitov, urnový háj
o výměře 6505 m2,
260.200,00 Kč
židovské hřbitovy,
 hřbitovní kaple parc. č. st. 397,
268.800,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 397 zastavěná plocha a nádvoří
23.800,00 Kč
 objekt občanské vybavenosti na poz. parc. č. st. 2930,
parc. č. st. 2931 a parc. č. st. 2932,
1.055.407,61Kč
 pozemek parc. č. st. 2930 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2,
1.290,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 2931 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2,
4.400,00 Kč
2
 pozemek parc. č. st. 2932 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m ,
11.440,00 Kč
vše v k. ú. Lipník nad Bečvou,
 hřbitovní zeď na pozemku parc. č. 2646,
67.449,00 Kč
 pozemek parc. č. 2646 ostatní plocha hřbitov, urnový háj
o výměře 2.266 m2,
15.862,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 301 zastavěná plocha a nádvoří
133,00 Kč
 jiná stavba č.p. 198 na pozemku parc. č. st. 301
5.565,00 Kč
vše v k. ú. Loučka
Sportovní areál:
 část pozemku parc. č. 1242/3 ostatní plocha sportoviště a rekr.
plocha o výměře 25.857 m2
1.033.736,00 Kč
 pozemek parc. č. 1242/12 ostatní plocha sportoviště a rekr.
plocha o výměře 20.472 m2 (stadion)
818.880,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 1251 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 76 m2
(stadion – pokladna)
7.600,00 Kč
 pozemek parc. č. st. 1252 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m2
(stadion – tribuna)
64.200,00 Kč
 zpevněná asfaltová plocha o výměře 742 m2 parc. č. 1242/3
66.392,97 Kč
2
 zpevněná asfaltová plocha o výměře 475 m parc. č. 1242/3
39.845,85 Kč
 jiná stavba č.p. 1043 nacházející se na pozemku parc.č. st. 1252
2.287.297,33 Kč
 jiná stavba bez č.p. a č.e. nacházející se na pozemku parc.č. st. 1251
249.281,89 Kč
 škvárové hřiště na pozemku parc. č. 1242/3 o výměře 5.200 m2
291.133,44 Kč
 fotbalové hřiště na pozemku parc. č. 1242/12 o výměře 5.800 m2
605.540,88 Kč
 škvárový atlet. ovál na pozemku parc. č. 1242/12, tj.: atl. dráha o
výměře 682 m2 (cena: 38.183,27 Kč) a betonové obrubníky v délce
810 m (cena: 16.510,63 Kč)
54.693,90 Kč
 sektor pro skok daleký na pozemku parc. č. 1242/12, tj.: plochy
pro tělovýchovu nekryté o výměře 26 m2 (cena: 1.617,41 Kč)
a betonové obrubníky a krajníky v délce 55 m (cena: 953,12 Kč)
2.570,53 Kč
 Rekonstrukce - povrch fotbalového hřiště a tartanového oválu na pozemku
parc. č. 1242/12 a parc. č. 1242/3, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to:
- 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,
- multifunkční plocha pro technické disciplíny – hod oštěpem, skok
o tyči, skok vysoký; povrch umělý polyuretanový vodonepropustný,
- vrh koulí; povrch kruh – cement. potěr, dopadiště – mlatový,
- 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,
- vnitřní travnatá plocha – fotbalové hřiště o velikosti hrací plochy
105 m x 65 m + automatická závlaha hřiště,
vše včetně DPH
16.953.999,83 Kč
 studna kopaná na pozemku parc.č. 1242/12 o hloubce 12 m včetně

příslušenství,
studna kopaná na pozemku parc.č. 1242/12 o hloubce 8 m
včetně příslušenství,
 plechové přístřešky - 2 ks na pozemku parc. č. 1242/12
(1.000,- Kč za 1 ks),
 oplocení a zábradlí na pozemku parc.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),
 plechová garáž na pozemku parc.č. 1242/3, nepodsklepená
se sedlovou střechou, slouží jako stání pro stroje a autobus,
zast. plocha 106,50 m2,
 unimobuňka s přístřeškem a udírnou na pozemku parc. 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)
 přístřešek na pozemku parc. č. 1242/12, ocel. konstrukce, plechová
střecha, zast. plocha 36,5 m2,
 oplocení hřiště na stadionu na pozemku parc. č. 1242/3, v celkové
délce 117,0 m a výšce 2,43 m, šířka jednoho pole 2,40 m,
Veřejné osvětlení Lipník nad Bečvou a v místních částech:
Lipník nad Bečvou:
 stožáry a výložky – 384 x,
 veřejné osvětlení – Bratrská 60x + 152x,
 veřejné osvětlení – M.Alše,
 veřejné osvětlení – Husova,
 veřejné osvětlení – nám.T.G.M. 14 ks,
 veřejné osvětlení – Hranická,
 veřejné osvětlení – Lipník n/B-jih,
 veřejné osvětlení – Novosady, Palackého,
 veřejné osvětlení – Stará, 28.října,
 veřejné osvětlení – rekonstrukce - 28.října
 veřejné osvětlení – Za parkem, Bezručova,
 veřejné osvětlení – Bohuslávská,
 veřejné osvětlení – Jezerská 6x,
 veřejné osvětlení – Lipník n/B,
 veřejné osvětlení – Tyršova, Osecká,
 veřejné osvětlení – Tyršova,
 veřejné osvětlení – Čechova 32 x,
 veřejné osvětlení – Zahradní,
 veřejné osvětlení – rozšíření sídliště Zahradní
 veřejné osvětlení – Nadzemní vedení,
 veřejné osvětlení – Smetanova,
 veřejné osvětlení – Na Zelince,
 rozšíření veřejného osvětlení – Na Zelince
 3 ks svítidel veřejného osvětlení – podloubí B.Vlčka
 veřejné osvětlení – Mlýnecká,
 veřejné osvětlení – Loučská, Jezerská a Příční 29 ks,
 veřejné osvětlení – Mánesova,

41.307,95 Kč



26.622,18 Kč
2.000,00 Kč

113.972,37 Kč
299.578,17 Kč

95.181,54 Kč
52.169,68 Kč
240.100,00 Kč
205.875,00 Kč
182.967,00 Kč
50.752,00 Kč
41.672,00 Kč
109.738,00 Kč
104.918,00 Kč
135.160,00 Kč
131.031,00 Kč
222.847,00 Kč
976.582,00 Kč
8.798,00 Kč
106.214,00 Kč
2.834,00 Kč
199.521,00 Kč
564.559,00 Kč
90.274,50 Kč
12.710,00 Kč
61.758,00 Kč
95.506,00 Kč
1.022.426,00 Kč
7.420,00 Kč
304.387,20 Kč
63.384,00 Kč
53.568,50 Kč
40.713,80 Kč
1.230.357,50 Kč
40.800,00 Kč

veřejné osvětlení – Křížkovského a prostranství u zvonice,
278.448,20 Kč
veřejné osvětlení – Perštýnská, Havlíčkova, B.Vlčka, Nerudova a Křížkovského,
1.364.410,40 Kč
 veřejné osvětlení – křířovatka Na Horecku,
1.621.235,61 Kč
 rozšíření veřejného osvětlení – zámecký park
265.268,00 Kč
 světelné signalizační zařízení
82.282,00 Kč
 semafor na ulici Hranická
745.548,30 Kč
 veřejné osvětlení – proluka ulice Osecká
38.632,70 Kč
 Infrastruktura Tyršovy ulice – objekt SO 05 veřejné osvětlení
327.967,00 Kč
 veřejné osvětlení – SO 02 bezpečný přechod ul. Osecká
201.705,00 Kč
 veřejné osvětlení – SO 02 lokalita Seminárka – 9 ks
185.000,00 Kč
 veřejné osvětlení – SO 401 ul. Jiráskova
242.385,00 Kč
Místní části Lipník nad Bečvou:
 Trnávka - veřejné osvětlení,
33.004,00 Kč
 rozšíření veřejného osvětlení – Trnávka
168.570,00 Kč
 Loučka - veřejné osvětlení,
109.309,00 Kč
 Podhoří – osvětlení kostela 2 ks,
19.293,80 Kč
 Nové Dvory - veřejné osvětlení,
109.200,00 Kč
Veřejné WC ulice Nerudova v Lipníku nad Bečvou:
 objekt občanské vybavenosti (bez čísla popisného i evidenčního)
na pozemku parc. č. st. 2236
1.737.250,70 Kč
 pozemek parc. č. st. 2236 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2,
7.300,00 Kč
Dopravní hřiště v Lipníku nad Bečvou (ul. Hranická):
 Mobilní toaleta WC POLYJOHN s mytím rukou včetně 1 l sanitárního
roztoku Campex, určen pro využití v rámci dopravní výchovy na
dětském dopravním hřišti v Lipníku nad Bečvou,
40.461,00 Kč
(v zimních měsících odvezen do areálu TS Lipník nad Bečvou)



3) Dodatek č. 2 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.
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města
Lipník nad Bečvou s účinností od 21.02.2011.
v Lipníku nad Bečvou, dne 01.02.2011

………………………………………………..
Ing. Miloslav Přikryl
starosta

………………………………………….
Pavel Šoltys DiS.
místostarosta

