D7/ZL/235/2001

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
vydává

D O D A T E K č. 7
zřizovací listiny ev. č. ZL/235/2001
příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie,
Bruntál, příspěvková organizace
Článek 1
Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. / ze dne 22. prosince 2016 se mění a doplňuje zřizovací
listina ev. č. ZL/235/2001 vydaná radou kraje dne 20. prosince 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze
dne 11. dubna 2002, dodatku č. 2 ze dne 29. září 2005, dodatku č. 3 ze dne 14. října 2009, dodatku
č. 4 ze dne 5. září 2012, dodatku č. 5 ze dne 21. března 2013 a dodatku č. 6 ze dne 25. června 2015,
takto:
Příloha č. 2 se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek 2
Dodatek č. 7 je nedílnou součástí zřizovací listiny ev. č. ZL/235/2001 vydané radou kraje dne
20. prosince 2001, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. dubna 2002, dodatku č. 2 ze dne
29. září 2005, dodatku č. 3 ze dne 14. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 5. září 2012, dodatku č. 5 ze
dne 21. března 2013 a dodatku č. 6 ze dne 25. června 2015.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 23. prosince 2016.
V Ostravě dne 22. prosince 2016

…………………………..

Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
ze dne 20. prosince 2001
Vymezení doplňkové činnosti organizace
Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace:
1. Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
včetně zprostředkování.
2. Ubytovací služby.
3. Hostinská činnost.
4. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
5. Provoz autoškoly.
6. Měření emisí.
7. Pronájem majetku.
8. Kopírovací práce.
9. Obchodní činnost včetně zprostředkování.
10. Zemědělství a prodej výpěstků.
11. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
12. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.
13. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
14. Zámečnictví.
15. Obráběčství.
16. Opravy silničních vozidel.
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