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Úplné znění zřizovací listiny


Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto


z ř i z o v a c í   l i s t i n u


příspěvkové organizace


Národní kulturní památka Vyšehrad
 (dále jen „organizace“)


Čl. I
Označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

Čl. II
Název organizace

				Národní kulturní památka Vyšehrad

Čl. III
Sídlo organizace

Praha 2, V pevnosti 159/5b, PSČ 128 00

Čl. IV
Identifikační číslo organizace

00419745

Čl. V
Právní forma organizace

Příspěvková organizace.


Čl. VI
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
	Hlavním účelem organizace je zabezpečovat ochranu, údržbu, rehabilitaci a prezentaci té části historického areálu Národní kulturní památky Vyšehrad, která je ve vlastnictví hl.m.Prahy.



	Předmětem činnosti organizace je:

	Řešení koncepčních úkolů rehabilitace (zejména zajištění  pokračování archeologických výzkumů) a prezentace Národní  kulturní památky Vyšehrad včetně historické zeleně.

Zajišťování obnovy, údržby a správy svěřeného nemovitého  majetku, zejména historických památek a parkových ploch pro  jejich aktivní využívání a zpřístupňování veřejnosti.
Propagování, popularizování a prezentování celostátního  významu Národní kulturní památky Vyšehrad, a to zejména:
	pořádání výstav a stálých expozic v objektech i na  volných prostranstvích

pořádání programových a osvětově kulturních akcí
průvodcovská činnost v areálu NKP Vyšehrad
vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací  vztahujících se k NKP Vyšehrad
budování a průběžné zkvalitňování orientačního  systému.
	Provádění vlastní poznávací a dokumentační činnosti, včetně  soustředění podkladů a informací dotýkajících se svěřených  kulturních památek.




Čl. VII
Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.


Čl. VIII
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31.12.2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.12.2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.12.2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.


Čl. IX
Vymezení majetkových práv organizace

1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:

a)  majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině

b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,

c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny,

d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů,

e) zastupovat hlavní město Prahu  při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu organizace, prováděné na nemovitém majetku, svěřeném touto zřizovací listinou.

Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.

2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon činěn.

3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:

	využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,


	svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,


	svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 


	chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů, 


	využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům,


	 podávat příslušnému orgánu ochrany přírody jménem hlavního města Prahy, jako vlastníka pozemku, na kterém rostou dřeviny rostoucí mimo les, žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,


	řídit se  při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy, v aktuálním znění.



4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.

5. Na organizaci přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající  z rozhodnutí ministerstva kultury ČR ze  dne 9.12.1992 čj.13545/92 a rozhodnutí ministerstva financí ČR ze  dne 3.srpna 1993 č.j. 124/41 486/1993 o  převodu vlastnictví do majetku obce.

6. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích. 


Čl. X
Centralizované zadávání veřejných zakázek
Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Čl. XI
Doplňková činnost organizace

Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:

 1. specializovaný maloobchod,
 2. správa a údržba nemovitostí,
 3. hostinská činnost.

Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace.


Čl. XII
Zajištění kontroly organizace

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.



Čl. XIII
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.


Čl. XIV
Závěrečná ustanovení

1. 	Organizace byla zřízena usnesením  29. plenárního zasedání Národního výboru hlavního města Prahy  č.29/4 ze dne 29.9.1969 s účinností k 1.lednu 1970, a to pod názvem Správa Národní kulturní památky  Vyšehrad.
2. 	Usnesením 14.plenárního zasedání Národního výboru hlavního města  Prahy č.14/4/P ze dne 26.10.1989 byl s účinností k 1.1.1990  změněn název organizace na Národní kulturní památku Vyšehrad.
3. 	Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č.1644 ze dne 19.12.2000,  ve znění pozdějších změn.

4. 	Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 
č. 9/74 ze dne 15. 9. 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011. Změna zřizovací listiny  byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/62 ze dne 12.12. 2013 s účinností od 20.12.2013. Změna zřizovací listiny byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy  č. 40/37   ze dne  19.6.2014,  s účinností  od  19.6. 2014.




V Praze dne  1.7.  2014






…………………………………………….
Mgr. František Cipro
ředitel odboru kultury, zahraničních vztahů 
a cestovního ruchu MHMP

























Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Národní kulturní památka Vyšehrad


Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření.


Rozpis nemovitého majetku 

a) Budovy 
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		Katastrální		Číslo		Způsob využití		Číslo

		území		popisné				parcely

		Vyšehrad		6		budova pro služby obyvatelstvu		139

		Vyšehrad		12		bytový dům		137

		Vyšehrad		35		budova pro služby obyvatelstvu-Táborská brána-kulturní památka		129

		Vyšehrad		159		Správní budova NKPV		141/3

		Vyšehrad		46		Cihelná brána - kulturní památka - historická expozice		153

		Vyšehrad		bez č.p.		brána Špička - kulturní památka - informační centrum NKPV		134

		Vyšehrad		161		Staré purkrabství - kulturní památka - kulturní sál		95

		Vyšehrad		bez č.p.		budova pro služby obyvatelstvu - veřejné WC		76/2

		Vyšehrad		bez č.p.		Galerie Vyšehrad - kulturní památka - výstavní síň		94
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		b) pozemky								list č. 1

		Katastrální		Číslo		Výměra		Druh		Poznámka

		území		parcelní		(m2)

		Vyšehrad		32		172		ostatní plocha		pod svahem k Vltavě, opěrná zeď-nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		33		137		ostatní plocha		pod svahem k Vltavě, opěrná zeď-nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		34		102		ostatní plocha		pod svahem k Vltavě, opěrná zeď-nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		36/1		9,944		ostatní plocha		svah k Vltavě

		Vyšehrad		66		541		zahrada		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		67		175		zastavěná plocha+nádvoří		pod Cihelnou bránou + zeď

		Vyšehrad		68		875		ostatní plocha		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		69		394		ostatní plocha		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		70/1		3,143		ostatní plocha		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		70/2		27		ostatní plocha		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		70/3		544		ostatní plocha		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		71		476		zastavěná plocha+nádvoří		pod Cihelnou bránou

		Vyšehrad		72		239		zastavěná plocha+nádvoří		Redan

		Vyšehrad		73		735		ostatní plocha		Redan - letní divadelní scéna

		Vyšehrad		74		170		zastavěná plocha+nádvoří		zeď, součást barokního opevnění

		Vyšehrad		75		30		zastavěná plocha+nádvoří		pozemek altánu

		Vyšehrad		76/1		5,025		ostatní plocha		zeleň, od CB kolem Štul. sadů

		Vyšehrad		76/2		166		ostatní plocha		trávník a pozemek pod veřejnými  WC

		Vyšehrad		76/3		32		ostatní plocha		park, svah pod hřbitovem

		Vyšehrad		76/7		296		ostatní plocha		parkoviště u Nového proboštství

		Vyšehrad		77		2,913		ostatní plocha		Štulcovy sady

		Vyšehrad		81/1		475		ostatní plocha		park, svah u cesty pod hřbitovem

		Vyšehrad		82/1		1,972		ostatní plocha		park u hřbitova

		Vyšehrad		86		254		ostatní plocha		pruh s hradbami k Vltavě

		Vyšehrad		91/1		712		ostatní plocha		skála od tunelu směrem k centru

		Vyšehrad		91/2		63		ostatní plocha		skála od tunelu směrem k centru

		Vyšehrad		91/6		1		zastavěná plocha+nádvoří		parcela zdi u tunelu

		Vyšehrad		92/1		4,449		ostatní plocha		skála k Vltavě nad tunelem

		Vyšehrad		92/2		62		ostatní plocha		chodník na nábřeží - směrem k DPMD
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		pozemky								list č. 2

		Vyšehrad		92/3		4		ostatní plocha		zeď před tunelem

		Vyšehrad		92/4		6		zastavěná plocha + nádvoří		zeď před tunelem

		Vyšehrad		93		122		zastavěná plocha + nádvoří		hradební zeď

		Vyšehrad		94		155		zastavěná plocha + nádvoří		Galerie Vyšehrad

		Vyšehrad		95		699		zastavěná plocha + nádvoří		Staré purkrabství

		Vyšehrad		96		188		zastavěná plocha + nádvoří		bezbariérový vstup do Gotického sklepa, GS

		Vyšehrad		97		5,965		ostatní plocha		park Akropole

		Vyšehrad		106/1		7,400		ostatní plocha		Karlachovy sady

		Vyšehrad		106/2		195		ostatní plocha		Karlachovy sady

		Vyšehrad		113		2,524		ostatní plocha		Karlachovy sady

		Vyšehrad		120/1		2,380		ostatní plocha		hřiště hradiště Ze starých pověstí českých

		Vyšehrad		121/1		27,682		ostatní plocha		Levé Šance a park Akropole

		Vyšehrad		121/2		17		zastavěná plocha + nádvoří		zasypaný vstup do kasemat nad Podolím

		Vyšehrad		121/3		44		ostatní plocha		románský most

		Vyšehrad		121/4		230		zastavěná plocha + nádvoří		před Galerií Vyšehrad, základy palácové stavby

		Vyšehrad		121/6		303		ostatní plocha		cesta u Starého děkanství

		Vyšehrad		122		3,186		zastavěná plocha + nádvoří		zeď

		Vyšehrad		123		2,405		ostatní plocha		tenisový kurt u Leopoldovy brány

		Vyšehrad		126		789		zastavěná plocha + nádvoří		zeď

		Vyšehrad		127		7		zastavěná plocha + nádvoří		pozemek u Táborské brány

		Vyšehrad		129		140		zastavěná plocha + nádvoří		Táborská brána

		Vyšehrad		130		304		zastavěná plocha + nádvoří		zeď

		Vyšehrad		131/1		6,186		ostatní plocha		park u Táborské brány

		Vyšehrad		134		174		zastavěná plocha + nádvoří		brána Špička

		Vyšehrad		135		229		zastavěná plocha + nádvoří		hradby

		Vyšehrad		136		641		zahrada		zahrada u č.p. 12

		Vyšehrad		137		818		zastavěná plocha + nádvoří		bytový dům č.p. 12

		Vyšehrad		139		123		zastavěná plocha + nádvoří		č.p.6

		Vyšehrad		141/1		4,061		ostatní plocha		sportoviště a rekreační plocha

		Vyšehrad		141/2		170		ostatní plocha		zpevněná plocha u č.p.6

		Vyšehrad		141/3		327		zastavěná plocha + nádvoří		správní budova  NKPV

		Vyšehrad		144		295		zastavěná plocha + nádvoří		jiná stavba
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		Vyšehrad		145		1,587		ostatní plocha		bastion č. 34 sv. Pavla

		Vyšehrad		146		17,915		ostatní plocha		zeleň

		Vyšehrad		150		40		zastavěná plocha + nádvoří		kaple panny Marie na hradbách

		Vyšehrad		151		101		ostatní plocha		komunikace za kaplí

		Vyšehrad		152		59		zastavěná plocha + nádvoří		Gorlice, vstup do kasemat

		Vyšehrad		153		587		zastavěná plocha + nádvoří		Cihelná brána

		Vyšehrad		154		279		ostatní plocha		zeleň pod CB ve Vratislavově ulici

		Vyšehrad		155		19		zastavěná plocha + nádvoří		zeď

		Vyšehrad		156		643		ostatní plocha		zeleň a skála pod CB ve Vratislavově ulici

		Vyšehrad		159/1		2,818		ostatní plocha		park Přemyslovka

		Vyšehrad		162/1		18		zastavěná plocha + nádvoří		got. opevnění, zeď Lumírovy sady

		Vyšehrad		273		449		ostatní plocha		cesta mezi hřbitovém a Karlachovými sady

		Vyšehrad		275		282		ostatní plocha		bývalá cesta, zřícená zeď ke vstupu z nábřeží

		Vyšehrad		276		244		ostatní plocha		cesta ve svahu k Vltavě, vč. schodů a zábradlí

		Vyšehrad		131/3		15		ostatní plocha		park u Táborské brány

		Vyšehrad		272/2		68		ostatní plocha		park Karlachovy sady

		Vyšehrad		272/3		5		ostatní plocha		park Karlachovy sady

		Vyšehrad		35/4		28		ostatní plocha		park pod hradbami - Libušinka

		Vyšehrad		128/2		89		ostatní plocha		zeď u Táborské brány

		Nusle		1521		235		ostatní plocha		výklenek v hradbách u Táborské brány

		Nusle		1522		250		zastavěná plocha a nádvoří		výklenek v hradbách u Táborské brány

		Vyšehrad		165		292		zahrada		park Přemyslovka
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Vyšehrad276244ostatní plocha cesta ve svahu k Vltavě, vč. schodů a zábradlí
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List1

		c) Ostatní stavby						list č. 1

		Katastrální		Číslo		Specifikace		Poznámka

		území		parcelní

		Vyšehrad		36/1		zeleň		zdi Libušinka, vyhlídková terasa - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		67		objekt občanské vybavennosti		ohradní zeď pod CB - kulturní památka

		Vyšehrad		71		objekt občanské vybavennosti		hradby od CB k Redanu - kulturní památka

		Vyšehrad		72		objekt občanské vybavennosti		Redan - kulturní  památka

		Vyšehrad		73		zeleň		hradby - kulturní památka

		Vyšehrad		74		objekt občanské vybavennosti		zeď  proti Starému  Proboštství - kulturní  památka

		Vyšehrad		75		společný dvůr		altán

		Vyšehrad		76/1		zeleň		hradby - kulturní památka

		Vyšehrad		76/7		ostatní komunikace		parkoviště u Nového probošství

		Vyšehrad		86		neplodná půda		hradební zeď za č.p. 102 - kulturní památka

		Vyšehrad		91/6		jiná stavba		zeď u tunelu - kulturní památka

		Vyšehrad		92/1		neplodná půda		sanace skalní stěny - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		92/1		neplodná půda		Libušina lázeň - kulturní památka

		Vyšehrad		92/3		zeleň		zeď před tunelem - kulturní památka

		Vyšehrad		92/4		jiná stavba		zeď u tunelu - kulturní památka

		Vyšehrad		93		objekt občanské vybavennosti		hradby od Galerie k č.p. 102 - kulturní památka

		Vyšehrad		96		jiná stavba		bezbariérový vstup do GS

		Vyšehrad		96		jiná stavba		Gotický sklep

		Vyšehrad		106/1		zeleň		cesty Karlachovy sady - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		106/2		zeleň		novogotická studna - kulturní památka

		Vyšehrad		113		zeleň		fontána Karlachovy sady - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		120/1		zeleň		hřiště hradiště Ze starých pověstí českých - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		121/1		zeleň		brána do Vyšehradského sadu k Akropole - portál z bývalé barokní 
zbrojnice - kulturní památka

		Vyšehrad		121/1		zeleň		empírový plot - kulturní památka

		Vyšehrad		121/1		zeleň		roubená studna - kulturní památka

		Vyšehrad		121/1		zeleň		fragmenty gotického paláce u roubené studny-kulturní památka

		Vyšehrad		121/1		zeleň		studna na akropoli - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		121/1,97		zeleň		park Akropole - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		121/2		společný dvůr		zasypaný vstup se schody do kasemat nad Podolím-kulturní památka
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Katastrální Číslo SpecifikacePoznámka

územíparcelní
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Vyšehrad92/1neplodná půdasanace skalní stěny - nezapisuje se do KN

Vyšehrad92/1neplodná půdaLibušina lázeň - kulturní památka

Vyšehrad92/3zeleňzeď před tunelem - kulturní památka

Vyšehrad92/4jiná stavbazeď u tunelu - kulturní památka

Vyšehrad93objekt občanské vybavennostihradby od Galerie k č.p. 102 - kulturní památka

Vyšehrad96jiná stavbabezbariérový vstup do GS

Vyšehrad96jiná stavbaGotický sklep

Vyšehrad106/1zeleňcesty Karlachovy sady - nezapisuje se do KN

Vyšehrad106/2zeleňnovogotická studna - kulturní památka

Vyšehrad113zeleňfontána Karlachovy sady - nezapisuje se do KN

Vyšehrad120/1zeleňhřiště hradiště Ze starých pověstí českých - nezapisuje se do KN

Vyšehrad121/1zeleň

brána do Vyšehradského sadu k Akropole - portál z bývalé barokní 

zbrojnice - kulturní památka

Vyšehrad121/1zeleňempírový plot - kulturní památka

Vyšehrad121/1zeleňroubená studna - kulturní památka

Vyšehrad121/1zeleňfragmenty gotického paláce u roubené studny-kulturní památka

Vyšehrad121/1zeleňstudna na akropoli - nezapisuje se do KN

Vyšehrad121/1,97zeleňpark Akropole - nezapisuje se do KN

Vyšehrad121/2společný dvůrzasypaný vstup se schody do kasemat nad Podolím-kulturní památka
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Katastrální 

Číslo 

Specifikace

Poznámka

území

parcelní

Vyšehrad

36/1

zeleň

zdi Libušinka, vyhlídková terasa - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

67

objekt občanské vybavennosti

ohradní zeď pod CB - kulturní památka

Vyšehrad

71

objekt občanské vybavennosti

hradby od CB k Redanu - kulturní památka

Vyšehrad

72

objekt občanské vybavennosti

Redan - kulturní  památka

Vyšehrad

73

zeleň

hradby - kulturní památka

Vyšehrad

74

objekt občanské vybavennosti

zeď  proti Starému  Proboštství - kulturní  památka

Vyšehrad

75

společný dvůr

altán

Vyšehrad

76/1

zeleň

hradby - kulturní památka

Vyšehrad

76/7

ostatní komunikace

parkoviště u Nového probošství

Vyšehrad

86

neplodná půda

hradební zeď za č.p. 102 - kulturní památka

Vyšehrad

91/6

jiná stavba

zeď u tunelu - kulturní památka

Vyšehrad

92/1

neplodná půda

sanace skalní stěny - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

92/1

neplodná půda

Libušina lázeň - kulturní památka

Vyšehrad

92/3

zeleň

zeď před tunelem - kulturní památka

Vyšehrad

92/4

jiná stavba

zeď u tunelu - kulturní památka

Vyšehrad

93

objekt občanské vybavennosti

hradby od Galerie k č.p. 102 - kulturní památka

Vyšehrad

96

jiná stavba

bezbariérový vstup do GS

Vyšehrad

96

jiná stavba

Gotický sklep

Vyšehrad

106/1

zeleň

cesty Karlachovy sady - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

106/2

zeleň

novogotická studna - kulturní památka

Vyšehrad

113

zeleň

fontána Karlachovy sady - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

120/1

zeleň

hřiště hradiště Ze starých pověstí českých - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

121/1

zeleň

brána do Vyšehradského sadu k Akropole - portál z bývalé barokní 

zbrojnice - kulturní památka

Vyšehrad

121/1

zeleň

empírový plot - kulturní památka

Vyšehrad

121/1

zeleň

roubená studna - kulturní památka

Vyšehrad

121/1

zeleň

fragmenty gotického paláce u roubené studny-kulturní památka

Vyšehrad

121/1

zeleň

studna na akropoli - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

121/1,97

zeleň

park Akropole - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

121/2

společný dvůr

zasypaný vstup se schody do kasemat nad Podolím-kulturní památka
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List1

		Ostatní stavby						list č. 2

		Vyšehrad		121/3		zeleň		románský most - kulturní památka

		Vyšehrad		121/4		objekt občanské vybavennosti		základy palácové stavby u Galerie - kulturní památka

		Vyšehrad		121/6		ostatní komunikace		cesta u Starého děkanství - Štulcova ulice

		Vyšehrad		122		objekt občanské vybavennosti		Leopoldova brána - kulturní památka

		Vyšehrad		122		objekt občanské vybavennosti		hradby - kulturní památka

		Vyšehrad		123		zeleň		tenisový kurt - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		126		objekt občanské vybavennosti		hradby - kulturní památka

		Vyšehrad		127		objekt občanské vybavennosti		hradební objekt - kulturní památka

		Vyšehrad		128/1		zeleň - pozemek JÚŠ		ekocentrum  - nezapisuje se do KN, společný projekt NKPV a JÚŠ

		Vyšehrad		129		objekt občanské vybavennosti		kanalizační řad TB - nezapisuje se do  KN

		Vyšehrad		130		objekt občanské vybavennosti		hradby od TB ke Špičce - kulturní památka

		Vyšehrad		135		objekt občanské vybavennosti		hradby (středověk)  - kulturní památka

		Vyšehrad		136		zahrada		zahradní kůlny - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		136		zahrada		zahradní domek - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		144		jiná stavba		jiná stavba

		Vyšehrad		146		zeleň		nástupní prostor  u Gorlice

		Vyšehrad		146		zeleň		morový sloup - kulturní památka

		Vyšehrad		150		objekt občanské vybavennosti		kaple p. Marie na hradbách - kulturní památka

		Vyšehrad		151		ostatní komunikace		hradby s kostelem Stětí sv. Jana - kulturní  památka

		Vyšehrad		152		objekt občanské vybavennosti		hradby - vstup do Gorlice - kulturní památka

		Vyšehrad		155		jiná stavba		fragment zdi - kulturní památka

		Vyšehrad		273		ostatní komunikace		cesta se schody, u hřbitova za Slavínem

		Vyšehrad		276		zeleň		schody Libušinka - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		276		zeleň		zábradlí Libušinka - nezapisuje se do KN

		Vyšehrad		36/1		zeleň		Park pod hradbami - Libušinka

		Vyšehrad		76/1,146		zeleň		Pravé šance - parky U rotundy, U gorlice a hřiště

		Vyšehrad		77		zeleň		Štulcovy sady

		Vyšehrad		81/1,76/3,
82/1		zeleň		Park u hřbitova

		Vyšehrad		106/1,106/2
113,272/2,
272/3		zeleň		Karlachovy sady

		Vyšehrad		121/1		zeleň		Levé šance (park)

		Vyšehrad		159/1,165		zeleň		park Přemyslovka

		Vyšehrad		131/1		zeleň		park u Táborské brány
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Vyšehrad121/3zeleňrománský most - kulturní památka

Vyšehrad121/4objekt občanské vybavennostizáklady palácové stavby u Galerie - kulturní památka

Vyšehrad121/6ostatní komunikacecesta u Starého děkanství - Štulcova ulice

Vyšehrad122objekt občanské vybavennostiLeopoldova brána - kulturní památka

Vyšehrad122objekt občanské vybavennostihradby - kulturní památka

Vyšehrad123zeleňtenisový kurt - nezapisuje se do KN

Vyšehrad126objekt občanské vybavennostihradby - kulturní památka

Vyšehrad127objekt občanské vybavennostihradební objekt - kulturní památka

Vyšehrad128/1zeleň - pozemek JÚŠekocentrum  - nezapisuje se do KN, společný projekt NKPV a JÚŠ

Vyšehrad129objekt občanské vybavennostikanalizační řad TB - nezapisuje se do  KN

Vyšehrad130objekt občanské vybavennostihradby od TB ke Špičce - kulturní památka

Vyšehrad135objekt občanské vybavennostihradby (středověk)  - kulturní památka

Vyšehrad136zahradazahradní kůlny - nezapisuje se do KN

Vyšehrad136zahradazahradní domek - nezapisuje se do KN

Vyšehrad144jiná stavbajiná stavba

Vyšehrad146zeleňnástupní prostor  u Gorlice

Vyšehrad146zeleňmorový sloup - kulturní památka

Vyšehrad150objekt občanské vybavennostikaple p. Marie na hradbách - kulturní památka

Vyšehrad151ostatní komunikacehradby s kostelem Stětí sv. Jana - kulturní  památka

Vyšehrad152objekt občanské vybavennostihradby - vstup do Gorlice - kulturní památka

Vyšehrad155jiná stavbafragment zdi - kulturní památka

Vyšehrad273ostatní komunikacecesta se schody, u hřbitova za Slavínem

Vyšehrad276zeleňschody Libušinka - nezapisuje se do KN

Vyšehrad276zeleňzábradlí Libušinka - nezapisuje se do KN

Vyšehrad

36/1

zeleňPark pod hradbami - Libušinka

Vyšehrad

76/1,146

zeleňPravé šance - parky U rotundy, U gorlice a hřiště

Vyšehrad

77

zeleňŠtulcovy sady

Vyšehrad

81/1,76/3,

82/1zeleňPark u hřbitova

Vyšehrad

106/1,106/2

113,272/2,

272/3 zeleňKarlachovy sady

Vyšehrad

121/1

zeleňLevé šance (park)

Vyšehrad

159/1,165

zeleňpark Přemyslovka

Vyšehrad

131/1

zeleňpark u Táborské brány
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Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Národní kulturní památka Vyšehrad



„Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou“

I.
Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci.

II.
Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou (dále jen „příspěvková organizace“) již nepotřebný. Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat, pokud nebude účelnější svěřit jej jiné příspěvkové organizaci, což zajišťuje ředitel příspěvkové organizace na základě pokynu ředitele příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy vydaného se souhlasem příslušného člena Rady hlavního města Prahy.

III.
O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel příspěvkové organizace na základě návrhu vyřazovací komise příspěvkové organizace, jestliže se však jedná o movitý majetek, jehož součástí je jakákoli mechanika a jehož pořizovací cena zároveň přesahuje 10.000,- Kč, musí být součástí návrhu na vyřazení majetku vyjádření servisní organizace.

IV.
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem nepřesahuje 150.000,- Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace rozhoduje ředitel příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy po projednání s příslušným členem Rady hlavního města Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba uvedené případy je přílohou č. 1 těchto zásad.

V.
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem přesahuje 150.000,- Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové organizace rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě předkladu příslušného člena Rady hlavního města Prahy zpracovaného příslušným odborem Magistrátu hlavního města Prahy.











Příloha č.1
 

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU

Navrhovatel (uživatel)  :    ředitel příspěvkové organizace                                             

Umístění :                            dtto


Předmět :

Inv. číslo      název                            typ          poř. cena            zůstat.cena        rok poř.(výr.)
             


Důvod vyřazení  :   
                        Neopravitelný – viz odborný posudek     /     Nepotřebný 


Způsob vyřazení : 
                        Likvidací                                                /      Odprodejem


 Stanovisko vyřazovací komise příspěvkové organizace :


                          Souhlasíme s likvidací                         /         Odprodejem




   Schválil :    ředitel přísp.organizace       datum :                   
                                                                                                               podpis

                     ředitel odboru MHMP         datum :                  
                                                                                                                podpis

radní  hl.m. Prahy 
/ náměstek primátora hl.m.Prahy                 datum :                 
                                                                                                                podpis

