Zřizovací listina Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
(úplné znění účinné ke dni 1. 4. 2014)
Město Velké Meziříčí na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 3. 2014 vydává
úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, schválené dne 9. 11. 1999, ve znění dodatku Č. 1 až dodatku Č. 8:
Město Velké Meziříčí dle § 14, odst. 1, písmeno f) zákona ČNR Č. 367/90 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších změn a doplňků a zákona ČNR Č. 576/90 Sb., § 31 o pravidlech hospodaření
s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR zřizuje na základě rozhodnutí městského
zastupitelstva ve Velkém Meziříčí s účinností od 1. 1. 2000
Základní škola Velké Meziříčí ,
Sokolovská 470/13

příspěvkové

organizace
Došlo

Název: Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Sídlo: Sokolovská 470/13, 59401 Velké Meziříčí
IČO:
70282234
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Počet listů/příl0h
Spisový znak

I.
Hlavní účel a tomu odpovídající
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Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování základního vzdělání dětí. Předmět
činnosti základní školy je vymezen v § 44 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon"), v platném znění.
Součástí příspěvkové organizace je školní družina ajídelna.
Hlavní účel školní družiny je poskytování zájmového vzdělávání dětí. Předmět
činnosti je vymezen v § 111 zákona č.56112004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Hlavní účel školní jídelny je stravování dětí, závodní stravování pro vlastní
zaměstnance a závodní stravování pro jiné právnické nebo fyzické osoby na základě smlouvy.
Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel:
v souladu s výchovným

posláním

1. Hostinská činnost
2. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
Výnosy doplňkové činnosti budou příjmem příspěvkové organizace. Při střetu zájmů
hlavního účelu a doplňkové činnosti má vždy přednost hlavní účel.

II.

Skartační lhůta
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předmět činnosti

Veškerá doplňková činnost bude provozována
příspěvkové organizace. Jedná se o následující činnosti:

#

Statutární orgán
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a
povinnosti jsou vymezeny v § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve
všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje příspěvkovou organizaci
ředitelem pověřený pracovník. Ředitel a jeho zástupci se řídí všemi obecně závaznými
platnými předpisy, nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velkého Meziříčí.
V působnosti ředitele je zejména:
1. Realizace pracovněprávních vztahů
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické
zařízení, pojistných smluv
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem.
Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové
organizace připojí svůj podpis.

III.
Vymezení majetku a majetkových práv
1) Nemovité věci - pozemky s budovami a samostatné pozemky
Stavební pozemek p. č. 202/1 s budovou občanského vybavení č. p. 117, stavební
pozemek p. č. 202/2 s budovou občanského vybavení bez č.p. a č.e., stavební pozemek p. č.
1445 s budovou občanského vybavení č. p. 470, pozemky p. č. 1446, p. č. 1448, stavební
pozemek p. č. 1568/1 08 s budovou občanského vybavení č. p. 1663 vyjma nebytových prostor
v patře budovy, pozemky p. č. 5142/12 ap. č. 5142/25, to vše v k.ú. Velké Meziříčí.
Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na
základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková organizace je povinna se o tento majetek řádně
starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby a oprav, provádět pravidelné kontroly a
revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy
k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci,
jako nedílnou součást preventivní údržby. Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto
majetku. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do vyse 40 tis. Kč
v jednotlivém případě. Na provedení oprava údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový
příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než uvedenými v předcházející větě provádí a
samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí v hodnotě vyšší než
40000,-- Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení

nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40000,-- Kč muze zajišťovat a financovat
příspěvková organizace, pokud je nezaj istí a nebude financovat zřizovatel.
Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Udržováním se zpomaluje
odstraňují drobnější závady.

fyzické

opotřebení,

nebo poškození

předchází

se jeho

za účelem

následkům
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2) Movité věci
a) Drobný hmotný investiční majetek (DHIM), drobný hmotný majetek (DHM),
nehmotný neinvestiční majetek (NNM) a materiálové zásoby (MZ), se kterými hospodařila
zálohová organizace Základní škola Velké Meziříčí Sokolovská 13 okres Žďár nad Sázavou
ke dni 31.12.1999, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví k 1.1.2000 samostatnou
darovací smlouvou.
Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou
jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí,
směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu,
bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů
příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek,
zásoby (včetně majetku charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování
na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech.
V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se
výše uvedená ustanovení o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví
použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv.

b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a
dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví
zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková
organizace je povinna spravovat tento majetek, udržovat jej a opravovat a provádět pravidelné
revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez
souhlasu zřizovatele.
Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40000,-- Kč bude
zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí
v hodnotě nižší nebo rovno 40000,-- Kč může zajišťovat a financovat příspěvková
organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel.
Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý
nehmotný majetek pořízený příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem,
děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo
výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové organizace, je ve
vlastnictví této příspěvkové organizace.

V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se
výše uvedené ustanovení o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví
použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv.
Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy
dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po
provedených inventurách vyjma nemovitých věcí.
3) Ostatní majetková práva
V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou
uděluje předchozí souhlas k nabytí peněžních darů účelově neurčených. V případě darů
peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace na jednání
rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví
bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně
bezúplatně zřizovateli.
Výše uvedené movité i nemovité věci lze příspěvkovou
hlavnímu účelu i k doplňkové činnosti.

organizací užívat k jejímu

Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění
namátkových kontrol majetku a zařízení.
Příspěvková organizace může jménem zřizovatele pronajímat nebytové prostory ve
výše uvedených objektech a to na dobu kratší 30 dnů. Pokud doba pronájmu bude rovna nebo
přesáhne 30 dnů, musí se záměr zřizovatele pronajmout nemovitý majetek zveřejnit na dobu
nejméně 15 dnů před projednáním vorgánech zřizovatele vyvěšením na úřední desce
zřizovatele, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Výnosy z výše
uvedeného pronájmu budou příjmem zřizovatele. Pronájem výše uvedeného majetku bude
příspěvková organizace provádět na základě uzavřené příkazní smlouvy."

IV.
Vymezení doby zřízení
Škola jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou.

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 4. 2014
Ing. Radovan ie~d
starosta
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