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Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK
Zřizuje
na základě Usnesení 13. Valného shromáždění Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje ze dne 18.
prosince 2012 o založení organizační složky s názvem Informační centrum pro mládež České Budějovice,
schvaluje s platností od 24. ledna 2013 pro Informační centrum pro mládež České Budějovice tuto
zřizovací listinu:
Čl. 1
Označení zřizovatele
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, identifikační číslo
26516519.
Čl. 2
Název a sídlo organizační složky
Název: Informační centrum pro mládež České Budějovice
Sídlo a adresa: České Budějovice, Husova 622/45, PSČ 370 05
Čl. 3
Účel zřízení a předmět činnosti
Účel zřízení:
Informační centrum pro mládež České Budějovice (dále jen ICM ČB) je zřízena za účelem poskytovat
služby, které jsou předmětem činnosti ICM Č.B.
Předmět činnosti:
- Hlavní činností je informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti v oblastech: Vzdělávání
v ČR a zahraničí, Práce v ČR a zahraničí, Cestování v ČR a zahraničí, Volný čas, Sociálně patologické
jevy, Občan a společnost, Mládež a EU, Regionální informace, Zdraví a Ekologie. Všechny služby týkající
se informací a poradenství podává ICM Č.B. bezplatně v elektronické podobě nebo v tištěné formě v
prostorách ICM Č.B.
- ICM Č. B. vydává 1x týdně elektronicky Infolisty Volný čas v Jihočeském kraji.
- Návštěvníci mohou v ICM Č.B. pracovat na počítači, tisknout dokumenty, vázat diplomové práce a
ročenky, vyhledávat na internetu, používat e-mailovou poštu.
- ICM Č.B. zajistí nebo umožní výrobu placek (buttonů).
- ICM organizuje maturitní plesy, koncerty, semináře, besedy a klubové akce, samozřejmostí je pronájem
prostor pro tyto akce s bohatým zázemím a technickým vybavením.

- ICM Č.B. zajišťuje další vzdělávání pedagogických pracovníků.
- V nabídce je předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce a prodej Evropských karet mládeže –
EYCA.
Čl. 4
Vedení ICM Č.B. - označení osob oprávněných jednat za ICM Č.B.




Vedoucí Informačního centra pro mládež je jmenován nebo odvoláván Předsedou Rady dětí a
mládeže Jihočeského kraje. Jmenování i odvolání má písemnou formu.
Vedoucí ICM ČB je zřizovateli odpovědný za činnost ICM ČB, za hospodaření s majetkem,
svěřeným ICM ČB do správy (užívání), odpovídá za správnost nakládání s finančními prostředky
podle platných právních předpisů.
Vedoucí ICM ČB předkládá zřizovateli ke schválení řády a další dokumenty nezbytné pro činnost
ICM ČB.
Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele svěřeného ICM ČB do užívání

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje svěřuje ICM Č.B. do užívání k plnění schváleného předmětu
činnosti svůj dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle inventárního soupisu provedeného ke dni 28.
února 2013 (den před otevřením ICM ČB).
Čl. 6
Hospodaření ICM ČB











ICM ČB je organizační složkou Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK, nemá právní
subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se s výjimkou případů, které jsou v
této zřizovací listině jmenovitě uvedeny.
ICM ČB není oprávněno svěřený majetek dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn
jeho původní charakter a účel.
ICM ČB není samostatnou účetní jednotkou.
Hospodaření ICM ČB je součástí hospodaření RADAMBUK. Rozpočet ICM ČB je součástí rozpočtu
RADAMBUK, částka na zabezpečení činnosti ICM ČB je každoročně stanovována v rámci rozpočtu
RADAMBUK.
ICM Č.B. jsou měsíčně poskytovány z rozpočtu RADAMUK finanční zálohy v hotovosti, které jí
umožňují operativně zajišťovat běžnou pravidelnou činnost. Své výdaje hradí ICM ČB z těchto
zdrojů.
Nevyčerpanou provozní zálohu je ICM Č.B. povinno vrátit zřizovateli v termínu posledního dne
kalendářního měsíce.
ICM ČB je oprávněno vybírat příjmy v hotovosti (v souladu s ceníkem Výpůjčního řádu), o kterých
vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu RADAMBUK v termínu posledního dne v kalendářním
roce.
Další finanční zdroje pro ICM ČB mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary,
sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel
jejich využití.
Průběh hospodaření vede ICM ČB v peněžním deníku v členění podle rozpočtové skladby. Údaje z
peněžního deníku jsou převáděny do rozpočtu příjmů a výdajů RADAMBUK v termínu posledního
dne kalendářního měsíce.
Hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky zřizovatel pravidelně kontroluje.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Informační centrum pro mládež České Budějovice je zřízeno na dobu neurčitou.
V Českých Budějovicích dne 24. ledna 2013

Petr Novák, předseda
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

