Výtisk 2

Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek
NOVÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY
příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, Jamnická 270, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek,
vydaná usnesením Zastupitelstva obce Staré Město ze dne 26. 8. 2009, bod 1.2. na základě ust. § 27
odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatel organizace:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Obec Staré Město,
Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek,
00576948
CZ 00576948 (není plátcem)
Článek II.
Název, sídlo a identifikační číslo organizace

Název organizace:
Sídlo:
IČ:

Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
Jamnická 270, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek
70 983 950

Článek III.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavním účelem příspěvkové organizace je plnění úkolů zřizovatele, zejména na úseku veřejně
prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.
Předmětem činnosti organizace odpovídajícím hlavnímu účelu je:
a) poskytování předškolního a základního vzdělání dle ust. § 44 a násl. zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
b) poskytování zájmového vzdělávání dle ust. § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
c) výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování, zejména pak ve
školských zařízeních dle ust. § 117 odst. 1 písm. a) a ust. § 120 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
d) činnost zařízení školního stravování dle ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
e) závodní stravování zaměstnanců škol.
Čl. IV
Statutární orgán organizace
1. Základní školu a mateřskou školu Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
řídí ředitel, který je jmenován zřizovatelem (radou obce) na základě vyhlášeného konkurzního
řízení. Jeho základní pravomoci jsou vymezeny ustanovením §164 a 165 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění
pozdějších předpisů. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně.
2. Ředitelem mohou být určeny další osoby oprávněné jednat jménem organizace.
Čl.V
Vymezení majetku zřizovatele předávaného příspěvkové organizaci
1) Zřizovatel předává bezúplatně - Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres FrýdekMístek, příspěvková organizace, se sídlem Jamnicka 270, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek,
(dále jen „příspěvková organizace“) movitý majetek nad 40 000,-Kč a nemovitý majetek
formou výpůjčky k hospodaření. Vymezení majetku je uvedeno v samostatné smlouvě o
výpůjčce ze dne 26.8. 2009, (příloha A), která je nedílnou součástí zřizovací listiny.
Majetkovou a účetní evidenci zapůjčeného majetku nad 40 000,-Kč včetně DPH vede ve svém
účetnictví zřizovatel. Majetek se neodepisuje a příspěvková organizace vede tento majetek na
podrozvahových účtech. V případě změny zákona pro ÚSC o evidenci a účtování majetku bude
majetek odepisovat zřizovatel.
2) Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny
není ustanoveními této zřizovací listiny dotčen s výjimkou majetku převedeného na ni
bezúplatně zřizovatelem. S tímto majetkem příspěvková organizace naloží podle § 27 odst. 6
zákona 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3) Zřizovatel souhlasí s možností pronájmu majetku uvedeného ve Smlouvě o výpůjčce, ve
článku III, v odstavci 3, ze dne 26. 8. 2009, která je nedílnou součástí této Zřizovací listiny
třetím osobám a souhlasí, aby si příspěvková organizace ponechala požitky z takto pronajatého
majetku.
4) Majetek nabytý organizací v průběhu jejího trvání pro zřizovatele (do vlastnictví zřizovatele) je
ode dne jeho nabytí majetkem předaným organizaci k hospodaření. Organizace je povinna vždy
k 31.12. každého kalendářního roku předat zřizovateli seznam tohoto majetku nabytého
v průběhu předchozího kalendářního roku.
Čl. VI
Vymezení majetkových práv příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky z příspěvku zřizovatele, s finančními
prostředky příspěvku státu, s finančními prostředky získanými vlastní činností, z fondů a s
příspěvky a dary fyzických a právnických osob, jak stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele majetkem
předaným příspěvkové organizaci Dodatkem k příloze č.1 ze dne 1.12.2003 jehož nedílnou
součástí je inventární seznam k 31. 12. 2002 a předávací protokoly č.j. OÚ/447/2007 ze dne
20.9.2007.
3. Organizace hospodaří se svěřeným majetkem za podmínek stanovených touto zřizovací listinou
a platnou právní úpravou tak, aby řádně plnila hlavní účel, k němuž byla zřízena a mimo to
vykonávala doplňkovou činnost navazující na její hlavní účel, pokud jí zřizovatel výkon
doplňkové činnosti v této zřizovací listině povolil. Organizace je přitom povinna dodržovat
veškeré obecně závazné právní předpisy a usnesení, rozhodnutí a pokyny zřizovatele.
4. Nabývá-li organizace majetek, nabývá jej vždy pro zřizovatele, není-li v této listině, zákonem
nebo rozhodnutím zřizovatele stanoveno jinak. Majetek takto nabytý je evidován jako majetek
zřizovatele.
5.

Vymezení práv a povinností ke svěřenému majetku:
a) pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části, součásti,
příslušenství, spoluvlastnické podíly a soubory věcí;
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b) organizace je oprávněna uzavírat jménem zřizovatele a v jeho zastoupení smlouvy
o pronájmu či výpůjčce svěřeného majetku na dobu určitou delší než jeden rok nebo na
dobu neurčitou pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, přičemž vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost vykonává všechna práva a povinnosti pronajímatele;
c) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem organizace
a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace trvale nepotřebný movitý
majetek do výše pořizovací ceny 10.000,- Kč s DPH za kus vyřadit z evidence a zajistit
jeho likvidaci v souladu s platnými předpisy;
d) vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v bodě c) podléhá schválení
zřizovatelem tj. zastupitelstvem obce.
6. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí a služeb
příspěvkovou organizací:
a) organizace je oprávněna nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat věci movité, služby
a stavební práce v hodnotě do 30 000,– Kč s DPH za jednotlivý případ, včetně podepisování
příslušných listin a činění všech úkonů zadavatele veřejné zakázky, za podmínky dodržení
schváleného rozpočtu příspěvkové organizace a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
b) organizace je oprávněna nakupovat a do vlastnictví zřizovatele nabývat věci movité, služby
a stavební práce v hodnotě nad 30 000,– Kč s DPH za jednotlivý případ včetně
podepisování příslušných listin a činění úkonů zadavatele veřejné zakázky pouze
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele vydaným formou usnesení Zastupitelstva
obce Staré Město za podmínky dodržení příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7.

K nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele je vždy potřeba předchozího písemného souhlasu
zřizovatele vydaným formou usnesení Zastupitelstva obce Staré Město.

8.

Do svého vlastnictví organizace nabývá veškerá pořízená oběžná aktiva, a to aktiva pořízená:
a) na základě ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí plán schválený
zřizovatelem při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost organizace a
úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválené zřizovatelem,
b) na základě tvorby a použití rezervního fondu, fondu odměn a fondu kulturních a
sociálních potřeb,
c) na základě dalších rozhodnutí zřizovatele.

9.

Příspěvková organizace je povinna veškerý majetek vypůjčený od zřizovatele
obhospodařovat tak, aby byl efektivně, ekonomicky a účelně využíván především pro hlavní
účel vymezený v článku III zřizovací listiny.

10. Vymezení jiných majetkových práv a povinnosti ve vztahu ke svěřenému majetku:
Organizace je povinna:
a) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací listinou
nebo obecně závaznými právními předpisy,
b) vést účetní evidenci svěřeného majetku dle obecně závazných právních předpisů a
rozhodnutí a pokynů zřizovatele,
c) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy svěřeného majetku,
d) provádět pravidelnou roční inventarizaci svěřeného majetku v souladu s rozhodnutími a
pokyny zřizovatele,
e) řádně pojistit majetek, který není pojištěn zřizovatelem a dále dodržovat předpisy na úseku
požární ochrany a bezpečnosti práce; rozhodnutí o druhu a rozsahu pojištění svěřeného
majetku je oprávněn učinit ředitel organizace,
f) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického
práva zřizovatele; o této skutečnosti je povinna organizace zřizovatele bezodkladně
informovat,
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g) uplatnit nárok na náhradu škody na majetku jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti
těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo
trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
h) předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené platnými právními
předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro svoji potřebu vyžádá,
i) provádět zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů,
11.

Organizace je povinna vymáhat vlastním jménem nebo jménem zřizovatele veškeré
pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení maximální efektivnosti.

12.

Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele činit
jednostranné projevy vůle způsobující zánik pohledávky organizace, není-li v této
zřizovací listině stanoveno jinak.

13. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka stane
nevymahatelnou, a to pouze u pohledávek, jejichž finanční hodnota včetně příslušenství je
nižší než 20.000,– Kč, přičemž pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že
musí být prokazatelně doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi
k úhradě předmětné pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku
nebo, že u pohledávky je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos
a tudíž vymáhání není efektivní, hospodárné a účelné.
14. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel.
Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při správě majetku, jakož i
okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních organizačních
předpisech.
15. Zřizovatel zplnomocňuje příspěvkovou organizaci zastoupenou ředitelem příspěvkové
organizace k uzavírání nájemních smluv k tělocvičně umístěné v areálu školy a to na základě
návrhu příspěvkové organizace schváleného zřizovatelem.
Čl. VII
Okruhy doplňkové činnosti
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku III. této zřizovací listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v článku III.
této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně a nesmí být ztrátová.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
a) hostinská činnost,
b) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
c) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a
rekondici
Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Toto nové znění zřizovací listiny v plném rozsahu a zcela ruší a plně nahrazuje dosavadní
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres
Frýdek-Místek, příspěvková organizace ve znění všech jejích dodatků, změn a doplňků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2009.
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3. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek,
Jamnická 270, Staré Město, se zřizuje na dobu neurčitou.
4.

Ředitel organizace vydává organizační a provozní řád.

5. Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace , pokud nejsou stanovena jinak ,
se řídí příslušnými právními předpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto nového znění zřizovací listiny je Smlouva o výpůjčce ze dne 18.9.
2009, (příloha A) a soupis majetku dle Dodatku k příloze č. 1 ze dne 1.12.2003 a předávacího
protokolu č.j. OÚ/447/2007 ze dne 20.9.2009.
7. Tato nové znění zřizovací listiny bylo pořízeno ve dvou výtiscích, které mají stejnou platnost a
po jednom výtisku obdrží následující organizace:
Výtisk č. 1 Obec Staré Město
Výtisk č. 2 Základní škola a mateřská škola Staré Město, p. o., okres FrýdekMístek se sídlem Jamnická 270, Staré Město, 738 01 FrýdekMístek.
8. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací stanoví zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví , v platném znění.
9. Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele pro hospodaření příspěvkové organizace, závazné
ukazatele, odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou zřizovatelem příspěvkové organizaci
stanoveny vždy na každý kalendářní rok.
10. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel příspěvkové organizace vydává vnitřní
normy, resp. organizační a provozní směrnice v potřebném členění a struktuře podle činnosti a
rozsahu majetku příspěvkové organizace.
Toto nové znění zřizovací listiny bylo schváleno na jednání Zastupitelstva obce Staré Město
konaného dne 26. 8. 2009 pod bodem 1.2.

Ve Starém Městě, dne 26. 8. 2009

Josef M i k u l e c
starosta obce
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