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MĚSTO KRÁLÍKY 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 
Odbor výstavby a technické správy 

 
Váš dopis zn.:     

Ze dne:    

Číslo jednací: MUKR/2279/2022/OVTS/KP  

Evidenč. číslo: 2463/2022    

Spis. značka:   

Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5 

Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: -/-      

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: 465 670 754 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

V Králíkách:  10.02.2022 

 

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím (InfZ) 

 

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, obdržel dne 09.02.2022 žádost o 

poskytnutí informace dle InfZ. Na základě žádosti podané dle InfZ poskytujeme požadované 

informace: 

1. V příloze zasíláme kopie zřizovacích listin organizačních složek města Králíky: Muzeum 

opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky, Muzeum opevnění – 

dělostřelecká tvrz Hůrka, Vojenské muzeum Králíky. 

 

2. Město Králíky nemá sjednanou žádnou smlouvu o výpůjčce věcí/materiálu/ historických 

předmětů se společností Společnost přátel československého opevnění, o.p.s., sídlem Luční 199, 

666 03 Hradčany, IČO 26963337 a také nemá sjednanou žádnou smlouvu o 

výpůjčce/materiálu/historických předmětů s Pardubickým krajem, sídlem Komenského náměstí 

125, 532 11 Pardubice, IČO 70992822. 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 

 

 

S pozdravem 

xxxxxxxxxxxxxxx, v.r. 

Odbor výstavby a technické správy 

 

Příloha: 

1) 3x kopie zřizovacích listin  12 listů 

 

Vážený pan 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

696 50 Moravany u Kyjova 

 

mailto:mkraliky@kraliky.eu
http://www.kraliky.eu/
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 V Králíkách 13.12.2021 
 Č.j.: MUKR/184/2022/MO/VN 

 

 

 

 

Zřizovací listina organizační složky města 

Muzeum čs. opevnění z  let 1935-138, 
Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky  

(upravené úplné znění dle platných právních předpisů) 
 

 

Město Králíky 
 

usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2021/9/389 ze dne 13.12.2021, podle § 35a odst. 1 
a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podle ust. § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen muzejní zákon)  

mění zřizovací listinu 

organizační složky s názvem Muzeum opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 

„U Cihelny“ Králíky 
 

ze dne 14.03.2016 č. ZM/2016/03/050 
 

a vydává ji v plném znění: 
 

 
Čl. I 

Zřizovatel 

Název zřizovatele:  Město Králíky 

Zařazení do okresu:  Ústí nad Orlicí 

Sídlo:     Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

IČ:     00279072 

DIČ:    CZ00279072 

 
 

 

Čl. II  
Název, sídlo a právní forma organizační složky 

Název organizační složky: Muzeum čs. Opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 
„U cihelny“ Králíky 

Sídlo organizační složky:  Velké náměstí 367, 561 69 Králíky 

Právní forma:   organizační složka města  
 

 

Čl. III  
Právní postavení organizační složky 

Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky (dále jen „Pevnostní 
muzeum“) je organizační složkou města Králíky bez právní subjektivity. Za organizační složku 
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky je oprávněn jednat 
vedoucí organizační složky. Vedoucí organizační složky je osoba pověřená řízením organizační 
složky.  
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Veškerý provoz zařízení, vykonávání činností odborného správce a zabezpečení činností 
vymezené touto zřizovací listinou zabezpečuje vedoucí organizační složky prostřednictvím 
právnické osoby VHK ERIKA Brno, Viniční 136, 615 00 Brno, IČ 64329607 (dále jen „VHK Erika 
Brno“). Vztah města Králíky k odbornému správci, včetně rozsahu oprávnění, je upraven příkazní 
smlouvou. 

 
 

Čl. IV 
Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky 

1. Účelem organizační složky je všeobecně přispívat k rozvoji pevnostní turistiky v rámci regionu 
Králicka. Organizační složka zajišťuje provoz muzejní expozice umístěné v pevnostním 
objektu K-S 14 „U Cihelny“ st. p. č. 237, k. ú. Prostřední Lipka. 

2. Organizační složka vede podsbírku pevnostního muzea v rámci centrální evidence sbírek. 
V rámci správy sbírky plní funkci ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně sbírek“). Za tímto účelem získává, shromažďuje, trvale 
uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy. 

3. Organizace shromažďuje zejména sbírky zaměřené na historii vojenství, celnictví, 
bezpečnostních sborů, fortifikační stavby, dějiny persekuce církve, I., II. a III. národního 
odboje, dobové militárie a dobové předměty. Prostřednictvím trvalých a dočasných muzejních 
expozic umístěných jak v sídle organizační složky, tak i v pevnostním objektu K-S 14 
a v areálu kláštera na Hoře Matky Boží, soustřeďuje, inventarizuje, historicky zpracovává, 
trvale udržuje a prezentuje veřejnosti archiválie, dobové prostředky vojenské techniky, historie 
celnictví, bezpečnostních sborů, historie regionu atd. Sbírkové předměty a poznatky získané 
jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic 
a krátkodobých výstav i mimo sídlo organizační složky. 

4. Sbírky spravuje podle zákona o ochraně sbírek a vyhlášky MK č. 275/2000 Sb., kterou se 
zákon o ochraně sbírek provádí (dále jen „vyhlášky MK“), není-li stanoveno smluvně jinak 
u sbírek ve výpůjčkách dle občanského zákoníku (např. pozůstalosti osob, majetek církví nebo 
řeholí). 

5. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby 
i obrazovou dokumentaci. 

6. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České 
republice i zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování 
a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 
o ochraně sbírek. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek  stanovených 
zákonem o ochraně sbírek a badatelským řádem, který sama vydá.  

7. Vydává neperiodické publikace. 

8. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně 
přístupných prostor. 

9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborná 
sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl, 
dále pak kulturní a vzdělávací programy (hudební, literární apod.) Provádí přednáškovou 
a vzdělávací činnost. Organizuje a řídí kulturní a vojensko-historické akce, související 
s Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“ Králíky, nebo se 
takových akcí účastní z důvodu prezentace Pevnostního muzea. 

10. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. V oblasti vzdělávání 
spolupracuje s tuzemskými univerzitními a vzdělávacími institucemi a vědeckými ústavy. 

11. Provozuje informační centrum a zajišťuje průvodcovskou službu v rámci areálu pevnostního 
muzea K-S 14. 

12. Zajišťuje správu a údržbu objektu K-S 14 „U Cihelny“ včetně údržby souvisejících pozemků. 

13. Organizuje a řídí badatelskou činnost v sídle organizační složky. 
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Čl. V 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizační složce k hospodaření 
(dále jen svěřený majetek) 

1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí (budovy, stavby, pozemky) 
Zřizovatel předává organizační složce k hospodaření a k zabezpečení provozu muzea 
nemovitý majetek, tvořící základní fond muzea. Jmenovité vymezení majetku včetně jeho 
ocenění je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

2.  Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.)  
Zřizovatel předává organizační složce k hospodaření a k zabezpečení provozu muzea ostatní 
majetek, tvořící základní fond muzea. Jmenovité vymezení majetku včetně jeho ocenění je 
uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

 
 

 

Čl. VI 
Vymezení práv a povinností organizační složce ke svěřenému majetku 

1. Organizační složka je oprávněna tento majetek užívat bezplatně. 

2. Veškerý majetek se předává organizační složce na dobu neurčitou, související s existencí 
organizační složky podle zřizovací listiny. 

3. Organizační složka může s veškerým majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu 
stanoveném předpisy zřizovatele. 

4. O předaný majetek je organizační složka povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné 
jej chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými 
zásahy. 

5. Při nakládání s nepotřebným majetkem se organizační složka řídí vnitřními předpisy 
zřizovatele. 

6. Zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku, 
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního 
prostředí, apod. 

7. Organizační složka není oprávněna svěřený majetek zcizovat a zatěžovat věcnými břemeny, 
služebnostmi, zástavními právy a dalšími právy třetích osob, případně s ním nakládat tak, aby 
byl změněn jeho původní charakter a účel.  

8. Organizační složka je povinna: 

- poskytovat zřizovateli součinnost při evidenci majetku umístěného v organizační složce 

- spolupracovat při provádění pravidelné roční inventarizace majetku na základě pokynů 
zřizovatele 

- předávat zřizovateli veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku 

- informovat zřizovatele o potřebě oprav a údržby užívaného majetku přesahující rámec 
běžné opravy a údržby. 

9. Organizační složka není oprávněna provádět na nemovitém majetku stavební úpravy bez 
souhlasu zřizovatele.  

 
 

Čl. VII 

Finanční hospodaření organizační složky  

1. Organizační složka nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat 
se, s výjimkou případů jmenovitě uvedených ve zřizovací listině. 

2. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. 

3. Hospodaření organizační složky je součástí hospodaření zřizovatele. Rozpočet organizační 
složky je součástí rozpočtu zřizovatele; částka na zabezpečení činnosti je každoročně 
stanovována v rámci rozpočtu zřizovatele a je vázána na rozpočet zřizovatele.  

4. Organizační složka je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti (vstupné do muzea), o těchto 
příjmech vede evidenci a odevzdává je na účet zřizovatele č. 1324193309/0800, vedený 
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u České spořitelny a.s., pobočka Králíky nebo do pokladny zřizovatele, a to nejpozději 
poslední pracovní den běžného měsíce. Současně dokládá evidenci příjmů (rekapitulaci 
vstupného) za daný měsíc. Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit výdaje. 

5. Dalšími finančními zdroji organizační složky mohou být např. účelové dotace (granty), finanční 
dary, sponzorské příspěvky apod.; příjemcem těchto finančních zdrojů je zřizovatel s účelovým 
určením pro organizační složku. 

6. Průběh hospodaření organizační složky vede finanční odbor odděleně od účetnictví 
zřizovatele organizačním značením. Doklady (faktury přijaté) k proplacení a zaúčtování 
předává organizační složka na finanční odbor tak, aby nedošlo k prodlevě ve splatnosti. 
Doklady k proplacení schvaluje a ověřuje svým podpisem správce kapitoly, do které je 
organizační složka zařazena. 

7. Na dodávky zboží a služeb vystavuje organizační složka objednávky. Objednávka musí být 
řádně očíslována, opatřena podpisy příkazce operace a správce rozpočtu. Číslo objednávky 
organizační složka získá na finančním odboru. Objednávku si organizační složka nechá 
schválit a ověřit podpisem správce kapitoly (příkazce operace), do které je organizační složka 
zařazena. Poté předloží objednávku k ověření správci rozpočtu (pracovník finančního odboru). 
Takto ověřenou objednávku odešle organizační složka dodavateli, jednu kopii objednávky 
předá na finanční odbor k založení a jedno vyhotovení si ponechá. 

8. Faktury vydané: faktury za hmotné dodávky, za dodávky služeb apod., které organizační 
složka poskytuje, vystavuje účetní finančního odboru na základě řádných podkladů předaných 
organizační složkou bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky. 

9. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky 
organizační složky. 

 

 
Čl. VIII 

Ostatní práva a povinnosti 

1.  Organizační složka je povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy České 
republiky, příkazy, pokyny a směrnice Ministerstva kultury ČR a vyhlášky, nařízení, směrnice 
a usnesení zřizovatele. 

2.  Organizační složka musí kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný 
přístup k majetku, účetní a majetkové evidenci, vnitřním předpisům, výstupům z činnosti 
organizace, pokud toto není v rozporu se speciální právní úpravou. 

3.  Organizace předkládá zřizovateli v termínu do 31.03. následujícího kalendářního roku zprávu 
o činnosti organizace za uplynulý kalendářní rok.     

4.  Organizace předkládá společně s návrhem rozpočtu pro následující kalendářní rok stručný 
plán činnosti pro období v rozsahu maximálně 2 strany A4. 

 

 
Č. IX 

Závěrečná ustanovení 

1.  Organizační složka Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 
Králíky se zřizuje na dobu neurčitou. 

2.  Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Králíky, 
účinnosti nabývá dnem 01.01.2022. 

3.  Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu schválenou dne  14.03.2016 usnesením č. 
ZM/2016/03/050.  

4.  Součástí zřizovací listiny je příloha č. 1 – Podpisový vzor.  

5.  Tato zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží organizační složka, tři vyhotovení obdrží zřizovatel (1x MO, 
1x FO, 1x OVTS). 
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Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Zřizovací listina byla schválena dne 13.12.2021 usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2021/9/389. 
 

 
 
V Králíkách 13. 12.2021 

 

 

 
 

 

   ……………………………………….. 
   xxxxxxxxxxxxxxx 
   starosta města  
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Příloha č. 1 

 

 

 
 

Podpisový vzor 
 

 
 
 
 
Za Muzeum čs. Opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky 
organizační složku bez právní subjektivity je oprávněn se podepisovat: 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí Ing. Richard M. Sicha takto: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Králíkách ................... 
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 V Králíkách 13.12.2021 
 Č.j.: MUKR/210/2022/MO/VN 

 

 

 

 

Zřizovací listina organizační složky města 

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka  
(upravené úplné znění dle platných právních předpisů) 

 

 

Město Králíky 
 

usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2021/9/390 ze dne 13.12.2021, podle § 35a odst. 1 
a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podle ust. § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen muzejní zákon)  

mění zřizovací listinu 

organizační složky s názvem Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka 

ze dne 14.03.2016 č. ZM/2016/03/051 

a vydává ji v plném znění: 
 

 

 
Čl. I 

Zřizovatel 

Název zřizovatele:  Město Králíky 

Zařazení do okresu:  Ústí nad Orlicí 

Sídlo:    Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

IČ:    00279072 

DIČ:    CZ00279072 

 

 
Čl. II  

Název, sídlo a právní forma organizační složky 

Název organizační složky: Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka 

Sídlo organizační složky: 17. listopadu 1938, 561 69 Králíky 

Právní forma:   organizační složka města  
 

 

Čl. III  
Právní postavení organizační složky 

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka je organizační složkou města Králíky bez právní 
subjektivity. Za organizační složku Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka je oprávněn 
jednat vedoucí organizační složky. Vedoucí organizační složky je osoba pověřená řízením 
organizační složky.  

Veškerý provoz zařízení, vykonávání činností odborného správce a zabezpečení činností 
vymezené touto zřizovací listinou zabezpečuje vedoucí organizační složky prostřednictvím 
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právnické osoby Společnost přátel čs. opevnění o. p. s., Luční 199, 666 03 HRADČANY, IČ 
26963337.  

Vztah města Králíky k odbornému správci, včetně rozsahu oprávnění, je upraven příkazní 
smlouvou. 

 
Čl. IV 

Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky 

1. Účelem organizační složky je všeobecně přispívat k rozvoji pevnostní turistiky v rámci regionu 
Králicka. Organizační složka je koordinátorem projektů týkajících se rozvoje pevnostní 
turistiky, budování turisticko-naučných stezek se začleněním do pevnostní turistiky dané 
oblasti. Zabezpečuje realizaci projektů po technické a ekonomické stránce, zpracovává 
podklady pro poskytnutí dotací. Za tímto účelem spolupracuje s ostatními subjekty. 
Organizační složka zajišťuje provoz muzea v administrativní budově č.p. 1938, která je 
součástí pozemku st. p. č. 1595 v k. ú. Králíky. 

2. Pro potřebu orgánů města řeší majetkoprávní otázky týkající se historických pevnostních 
staveb (fortifikační stavby) s cílem jejich získávání do majetku města Králíky. 

3. Organizační složka vede podsbírku pevnostního muzea v rámci centrální evidence sbírek. 
V rámci správy sbírky plní funkci ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně sbírek“). Za tímto účelem získává, shromažďuje, trvale 
uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírky muzejní povahy. 

4. Organizace shromažďuje zejména sbírky zaměřené na historii vojenství, fortifikační stavby, 
dobové militárie. Prostřednictvím trvalé muzejní expozice v sídle soustřeďuje, inventarizuje, 
historicky zpracovává, trvale udržuje a prezentuje veřejnosti archiválie a dobové prostředky 
vojenské techniky. Sbírkové předměty a poznatky získané jejich odborným zpracováním 
prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav. 

5. Sbírky spravuje podle zákona o ochraně sbírek a vyhlášky MK č. 275/2000 Sb., kterou se 
zákon o ochraně sbírek provádí (dále jen „vyhlášky MK“), není-li stanoveno smluvně jinak 
u sbírek ve výpůjčkách dle občanského zákoníku (např. pozůstalosti osob). 

6. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby 
i obrazovou dokumentaci. 

7. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České 
republice i zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování 
a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona 
o ochraně sbírek. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek  stanovených 
zákonem o ochraně sbírek a badatelským řádem, který sama vydá.  

8. Vydává neperiodické publikace. 

9. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně 
přístupných prostor. 

10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborná 
sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl, 
dále pak kulturní a vzdělávací programy (hudební, literární apod.) Provádí přednáškovou 
a vzdělávací činnost. Organizuje a řídí účast kulturní a vojensko-historické akce, související 
s Muzeem opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka, nebo se takových akcí účastní z důvodu 
prezentace muzea. 

11. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 

12. Provozuje informační centrum a zajišťuje průvodcovskou službu v rámci areálu tvrze. 

13. Zajišťuje správu a údržbu objektů tvrze včetně objektů souvisejících. 
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Čl. V 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizační složce k hospodaření 

(dále jen svěřený majetek) 

1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí (budovy, stavby, pozemky) Zřizovatel 
předává organizační složce k hospodaření a k zabezpečení provozu muzea nemovitý majetek, 
tvořící základní fond muzea. Jmenovité vymezení majetku včetně jeho ocenění je uvedeno v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

 

2.  Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.) Zřizovatel 
předává organizační složce k hospodaření a k zabezpečení provozu muzea ostatní majetek, 
tvořící základní fond muzea. Jmenovité vymezení majetku včetně jeho ocenění je uvedeno 
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

 
 

Čl. VI 
Vymezení práv a povinností organizační složce ke svěřenému majetku 

1. Organizační složka je oprávněna tento majetek užívat bezplatně. 

2. Veškerý majetek se předává organizační složce na dobu neurčitou, související s existencí 
organizační složky podle zřizovací listiny. 

3. Organizační složka může s veškerým majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu 
stanoveném předpisy zřizovatele. 

4. O předaný majetek je organizační složka povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a předpisy zřizovatele, tj. mimo jiné 
jej chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými 
zásahy. 

5. Při nakládání s nepotřebným majetkem se organizační složka řídí vnitřními předpisy 
zřizovatele. 

6. Zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku, 
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního 
prostředí, apod. 

7. Organizační složka není oprávněna svěřený majetek zcizovat a zatěžovat věcnými břemeny, 
služebnostmi, zástavními právy a dalšími právy třetích osob, případně s ním nakládat tak, aby 
byl změněn jeho původní charakter a účel.  

8. Organizační složka je povinna: 

- poskytovat zřizovateli součinnost při evidenci majetku umístěného v organizační složce 

- spolupracovat při provádění pravidelné roční inventarizace majetku na základě pokynů 
zřizovatele 

- předávat zřizovateli veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku 

- informovat zřizovatele o potřebě oprav a údržby užívaného majetku přesahující rámec 
běžné opravy a údržby. 

9. Organizační složka není oprávněna provádět na nemovitém majetku stavební úpravy bez 
souhlasu zřizovatele. 
 

 
Čl. VII 

Finanční hospodaření organizační složky  

1. Organizační složka nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat 
se, s výjimkou případů jmenovitě uvedených ve zřizovací listině. 

2. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. 

3. Hospodaření organizační složky je součástí hospodaření zřizovatele. Rozpočet organizační 
složky je součástí rozpočtu zřizovatele; částka na zabezpečení činnosti je každoročně 
stanovována v rámci rozpočtu zřizovatele a je vázána na rozpočet zřizovatele.  
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4. Organizační složka je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti (vstupné do muzea), o těchto 
příjmech vede evidenci a odevzdává je na účet zřizovatele č. 1324193309/0800, vedený 
u České spořitelny a.s., pobočka Králíky nebo do pokladny zřizovatele, a to nejpozději 
poslední pracovní den běžného měsíce. Současně dokládá evidenci příjmů (evidenci 
prodaných vstupenek) za daný měsíc. Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit 
výdaje. 

5. Dalšími finančními zdroji organizační složky mohou být např. účelové dotace (granty), finanční 
dary, sponzorské příspěvky apod.; příjemcem těchto finančních zdrojů je zřizovatel s účelovým 
určením pro organizační složku. 

6. Průběh hospodaření organizační složky vede finanční odbor odděleně od účetnictví 
zřizovatele organizačním značením. Doklady (faktury přijaté) k proplacení a zaúčtování 
předává organizační složka na finanční odbor tak, aby nedošlo k prodlevě ve splatnosti. 
Doklady k proplacení schvaluje a ověřuje svým podpisem správce kapitoly, do které je 
organizační složka zařazena. 

7. Na dodávky zboží a služeb vystavuje organizační složka objednávky. Objednávka musí být 
řádně očíslována, opatřena podpisy příkazce operace a správce rozpočtu. Číslo objednávky 
organizační složka získá na finančním odboru. Objednávku si organizační složka nechá 
schválit a ověřit podpisem správce kapitoly (příkazce operace), do které je organizační složka 
zařazena. Poté předloží objednávku k ověření správci rozpočtu (pracovník finančního odboru). 
Takto ověřenou objednávku odešle organizační složka dodavateli, jednu kopii objednávky 
předá na finanční odbor k založení a jedno vyhotovení si ponechá. 

8. Faktury vydané: faktury za hmotné dodávky, za dodávky služeb apod., které organizační 
složka poskytuje, vystavuje účetní finančního odboru na základě řádných podkladů předaných 
organizační složkou bezprostředně po uskutečnění služby nebo dodávky. 

9. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky 
organizační složky. 

 
 

Čl. VIII 
Ostatní práva a povinnosti 

1.  Organizační složka je povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy České 
republiky, příkazy, pokyny a směrnice Ministerstva kultury ČR a vyhlášky, nařízení, směrnice 
a usnesení zřizovatele. 

2.  Organizační složka musí kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný 
přístup k majetku, účetní a majetkové evidenci, vnitřním předpisům, výstupům z činnosti 
organizace, pokud toto není v rozporu se speciální právní úpravou. 

3.  Organizace předkládá zřizovateli v termínu do 31.03. následujícího kalendářního roku zprávu 
o činnosti organizace za uplynulý kalendářní rok.     

4.  Organizace předkládá společně s návrhem rozpočtu pro následující kalendářní rok stručný 
plán činnosti pro období v rozsahu maximálně 2 strany A4. 

 
 

 

Č. IX 
Závěrečná ustanovení 

1.  Organizační složka Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka se zřizuje na dobu 
neurčitou. 

2.  Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Králíky, 
účinnosti nabývá dnem 01.01.2022. 

3.  Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu schválenou dne  14.03.2016 usnesením č. 
ZM/2016/03/051.  

4.  Součástí zřizovací listiny je příloha č. 1 – Podpisový vzor.  
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5.  Tato zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží organizační složka, tři vyhotovení obdrží zřizovatel (1x MO, 
1x FO, 1x OVTS). 

 

 

 

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Zřizovací listina byla schválena dne 13.12.2021 usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2021/9/390. 
 

 
 
V Králíkách 13.12.2021 

 

 

 
 

 

   ……………………………………….. 
   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
   starosta města  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zřizovací listina 
Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka 

Strana 6 (celkem 6) 

 
Příloha č. 1 

 

 

 
 

Podpisový vzor 
 

 
 
 
 
Za Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka 
organizační složku bez právní subjektivity je oprávněn se podepisovat: 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí Martin Večeř takto: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Králíkách ................... 
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 V Králíkách 13.12.2021 
 Č.j.: MUKR/209/2022/MO/VN 

 

 

 

 

Zřizovací listina organizační složky města 

Vojenské muzeum Králíky 
(upravené úplné znění dle platných právních předpisů) 

 

 

Město Králíky 
 

usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2021/9/391 ze dne 13.12.2021, podle ust. 
§ 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 122/2000 Sb. o 
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen muzejní zákon)  
 

mění zřizovací listinu 

organizační složky s názvem Vojenské muzeum Králíky 

ze dne 14.03.2016 ve znění dodatku č. ZM/2017/03/046  

a vydává ji v plném znění: 
 

 

 

Čl. I 
Zřizovatel 

Název zřizovatele:   Město Králíky 

Zařazení do okresu:  Ústí nad Orlicí 

Sídlo:      Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

IČ:      00279072 

DIČ:     CZ00279072 
 

 

 

Čl. II  
Název, sídlo a právní forma organizační složky 

Název organizační složky:  Vojenské muzeum Králíky 

Sídlo organizační složky:   Prostřední Lipka č.p. 1, 561 69 Králíky 

Právní forma:   organizační složka města  
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Čl. III  
Právní postavení organizační složky 

Vojenské muzeum Králíky je organizační složkou města Králíky bez právní subjektivity. Za 
organizační složku Vojenské muzeum Králíky je oprávněn jednat vedoucí organizační složky. 
Vedoucí organizační složky je osoba pověřená řízením organizační složky.  
 

Veškerý provoz zařízení, vykonávání činností odborného správce a zabezpečení činností 
vymezené touto zřizovací listinou zabezpečuje vedoucí organizační složky prostřednictvím 

právnické osoby ARMY FORT s.r.o., Luční 199, 666 03 Hradčany, IČ 25593889. 
Vztah města Králíky k odbornému správci, včetně rozsahu oprávnění, je upraven příkazní 
smlouvou. 
 

Čl. IV 
Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky 

1. Hlavním účelem organizační složky je získávání a shromažďování sbírkových 
předmětů v rámci trvalé sbírkové expozice včetně jejich evidence, údržby 
a zpřístupnění veřejnosti. Za tímto účelem vede organizační složka v centrální 
evidenci sbírek sbírku s názvem „Sbírka vojenského muzea Králíky“ (vlastník město 
Králíky), včetně podsbírek. V rámci správy sbírky plní funkci ve smyslu ustanovení 
§ 10 odst. 6 zákona č. 122/2000Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně 
sbírek“). Organizační složka koordinuje evidenci a správu podsbírek v rámci jejich 
umístění. Za tímto účelem spolupracuje s ostatními subjekty. Organizační složka 
zajišťuje provoz muzea v administrativní budově č.p. 1, která je součástí pozemku st. 
p. č. 213 a st. p. č. 212 v k. ú. Prostřední Lipka. 

2. Organizace shromažďuje zejména sbírky zaměřené na historii vojenství, fortifikační 
stavby, dobové militárie. Prostřednictvím trvalé muzejní expozice v sídle soustřeďuje, 
inventarizuje, historicky zpracovává, trvale udržuje a prezentuje veřejnosti archiválie 
a dobové prostředky vojenské techniky. Sbírkové předměty a poznatky získané jejich 
odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic 
a krátkodobých výstav. 

3. Sbírky organizační složka spravuje podle zákona o ochraně sbírek a vyhlášky MK 
č. 275/2000 Sb., kterou se zákon o ochraně sbírek provádí (dále jen „vyhlášky MK“), 
není-li stanoveno smluvně jinak u sbírek ve výpůjčkách dle občanského zákoníku 
(např. pozůstalosti osob). 

4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby 
i obrazovou. 

5. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty 
v České republice i zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo 
konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost 
a ochrana ve smyslu zákona o ochraně sbírek. Umožňuje studium svých sbírek 
badatelům za podmínek  stanovených zákonem o ochraně sbírek a badatelským 
řádem, který sama vydá. 

6. Vydává neperiodické publikace. 

7. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu 
veřejně přístupných prostor. 

8. Za účelem získávání dotací na rozvoj, zabezpečení a údržbu sbírkového fondu, 
zpřístupňování fortifikačních staveb se podílí na přípravě projektů. Zabezpečuje 
realizaci projektů po technické a ekonomické stránce, zpracovává podklady pro 
poskytnutí dotací. Za tímto účelem spolupracuje s ostatními subjekty. 
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9. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami 
odborná sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy 
vypůjčených výtvarných děl, dále pak kulturní a vzdělávací programy (hudební, 
literární apod.) Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. Organizuje a řídí účast 
kulturní a vojensko-historické akce, související s Vojenským muzeem Králíky, nebo se 
takových akcí účastní z důvodu prezentace muzea.  

10. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 

11. Provozuje informační centrum a zajišťuje průvodcovskou službu v rámci areálu 
muzea. 

12. Zajišťuje správu a údržbu objektů v rámci areálu muzea včetně přilehlého polygonu. 

Čl. V 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizační složce 

k hospodaření (dále jen svěřený majetek) 

1. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí (budovy, stavby, pozemky) 
zřizovatel předává organizační složce k hospodaření a k zabezpečení provozu muzea 
nemovitý majetek, tvořící základní fond muzea. Jmenovité vymezení majetku včetně 
jeho ocenění je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

2.  Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1) 
zřizovatel předává organizační složce k hospodaření a k zabezpečení provozu muzea 
ostatní majetek, tvořící základní fond muzea. Jmenovité vymezení majetku včetně 
jeho ocenění je uvedeno v příloze č. 2, která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 

Čl. VI 
Vymezení práv a povinností organizační složce ke svěřenému majetku 

1. Organizační složka je oprávněna tento majetek užívat bezplatně. 

2. Veškerý majetek se předává organizační složce na dobu neurčitou, související 
s existencí organizační složky podle zřizovací listiny. 

3. Organizační složka může s veškerým majetkem nakládat pouze v případech 
a rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele. 

4. O předaný majetek je organizační složka povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a předpisy zřizovatele, tj. 
mimo jiné jej chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před 
neoprávněnými zásahy. 

5. Při nakládání s nepotřebným majetkem se organizační složka řídí vnitřními předpisy 
zřizovatele. 

6. Zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky majetku, 
dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, hygieny, životního 
prostředí apod. 

7. Organizační složka není oprávněna svěřený majetek zcizovat a zatěžovat věcnými 
břemeny, služebnostmi, zástavními právy a dalšími právy třetích osob, případně s ním 
nakládat tak, aby byl změněn jeho původní charakter a účel.  

8. Organizační složka je povinna: 

- poskytovat zřizovateli součinnost při evidenci majetku umístěného v organizační 
složce 

- spolupracovat při provádění pravidelné roční inventarizace majetku na základě 
pokynů zřizovatele 
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- předávat zřizovateli veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku 

- informovat zřizovatele o potřebě oprav a údržby užívaného majetku přesahující 
rámec běžné opravy a údržby. 

9. Organizační složka není oprávněna provádět na nemovitém majetku stavební úpravy 
bez souhlasu zřizovatele.  

Čl. VII 
Finanční hospodaření organizační složky  

1. Organizační složka nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv 
a zavazovat se, s výjimkou případů jmenovitě uvedených ve zřizovací listině. 

2. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. 

3. Hospodaření organizační složky je součástí hospodaření zřizovatele. Rozpočet 
organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele; částka na zabezpečení činnosti je 
každoročně stanovována v rámci rozpočtu zřizovatele a je vázána na rozpočet 
zřizovatele.  

4. Organizační složka je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti (vstupné do muzea), 
o těchto příjmech vede evidenci a odevzdává je na účet zřizovatele 
č. 1324193309/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Králíky nebo do 
pokladny zřizovatele, a to nejpozději poslední pracovní den běžného měsíce. 
Současně dokládá evidenci příjmů (přehled pokladních uzavírek) za daný měsíc. 
Z vybraných příjmů nesmí organizační složka hradit výdaje. 

5. Dalšími finančními zdroji organizační složky mohou být např. účelové dotace (granty), 
finanční dary, sponzorské příspěvky apod.; příjemcem těchto finančních zdrojů je 
zřizovatel s účelovým určením pro organizační složku. 

6. Průběh hospodaření organizační složky vede finanční odbor odděleně od účetnictví 
zřizovatele organizačním značením. Doklady (faktury přijaté) k proplacení 
a zaúčtování předává organizační složka na finanční odbor tak, aby nedošlo 
k prodlevě ve splatnosti. Doklady k proplacení schvaluje a ověřuje svým podpisem 
správce kapitoly, do které je organizační složka zařazena. 

7. Na dodávky zboží a služeb vystavuje organizační složka objednávky. Objednávka 
musí být řádně očíslována, opatřena podpisy příkazce operace a správce rozpočtu. 
Číslo objednávky organizační složka získá na finančním odboru. Objednávku si 
organizační složka nechá schválit a ověřit podpisem správce kapitoly (příkazce 
operace), do které je organizační složka zařazena. Poté předloží objednávku k ověření 
správci rozpočtu (pracovník finančního odboru). Takto ověřenou objednávku odešle 
organizační složka dodavateli, jednu kopii objednávky předá na finanční odbor 
k založení a jedno vyhotovení si ponechá. 

8. Faktury vydané: faktury za hmotné dodávky, za dodávky služeb apod., které 
organizační složka poskytuje, vystavuje účetní finančního odboru na základě řádných 
podkladů předaných organizační složkou bezprostředně po uskutečnění služby nebo 
dodávky. 

9. Zřizovatel kontroluje hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky 
organizační složky. 
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Čl. VIII 
Ostatní práva a povinnosti 

1.  Organizační složka je povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy 
České republiky, příkazy, pokyny a směrnice Ministerstva kultury ČR a vyhlášky, 
nařízení, směrnice a usnesení zřizovatele. 

2.  Organizační složka musí kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný 
přístup k majetku, účetní a majetkové evidenci, vnitřním předpisům, výstupům z činnosti 
organizace, pokud toto není v rozporu se speciální právní úpravou. 

3.  Organizace předkládá zřizovateli v termínu do 31.03. následujícího kalendářního roku zprávu 
o činnosti organizace za uplynulý kalendářní rok.     

4.  Organizace předkládá společně s návrhem rozpočtu pro následující kalendářní rok stručný 
plán činnosti pro období v rozsahu maximálně 2 strany A4. 

 

Č. IX 
Závěrečná ustanovení 

1.  Organizační složka Vojenské muzeum Králíky se zřizuje na dobu neurčitou. 

2.  Zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Králíky, 
účinnosti nabývá dnem 01.01.2022. 

3.  Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu schválenou dne 14.04.2017 č. 
ZM/2017/03/046. 

3.  Zřizovací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží organizační složka, tři vyhotovení obdrží zřizovatel 
(1x MO, 1x FO, 1x OVTS). 

 
 
 

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Zřizovací listina byla schválena dne 13.12.2021 usnesením Zastupitelstva města Králíky č. ZM/2021/9/391. 
 

 
 
 

V Králíkách 13.12.2021 
 

 

 
 
         …………………………….. 
         xxxxxxxxxxxxxxx 
         starosta města  
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Příloha č. 1 

 

 

 
 

Podpisový vzor 
 

 
 
 
 

Za Vojenské muzeum Králíky 
organizační složku bez právní subjektivity je oprávněn se podepisovat: 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí Martin Večeř takto: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Králíkách ................... 
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