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Částka 4/2016

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
oznamuje
změnu u organizační složky státu ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj
b) název organizace: Ústav územního rozvoje
sídlo: Jakubské nám. 644/3, 602 00 Brno
identifikační číslo: 60556552
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které zřizovateli
přísluší.
Předmět činnosti ÚÚR je podle požadavků zřizovatele zaměřen na tyto okruhy činností:
1. zabezpečení úkolů uložených stavebním zákonem, zejména:
a) řešení koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury,
b) provozování systému stavebně technické prevence, navrhování technických požadavků na stavby, jejich soustavná
aktualizace a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů,
c) evidence územně plánovaných činností,
2. zabezpečení úkolů uložených usnesením vlády, zejména:
a) zajištění plnění opatření stanovených pro zřizovatele a ÚÚR v Politice architektury a stavební kultury České republiky,
b) spolupráce na zajištění plnění úkolů stanovených pro zřizovatele v Politice územního rozvoje České republiky,
včetně potřebných územně plánovaných podkladů,
c) spolupráce na zpracování podkladů pro analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu,
3. zabezpečení úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků, zejména:
a) zajištění podkladů pro spolupráci v oblasti územního rozvoje státu V4+2,
b) zajištění činnosti národního kontaktního místa operačního programu ESPON
4. metodická pomoc zejména k čerpání dotací na územní plánování z národního programu Podpora územně plánovacích činností obcí,
5. konzultační a rešeršní činnost,
6. studijní, dokumentační, publikační a vydavatelská činnost,
7. tvorba informačních systémů,
8. zpracování podkladů pro operativní činnost zřizovatele, včetně podpůrných činností,
9. další úkoly podle rozhodnutí zřizovatele,
Činnosti ÚÚR jsou vykonávány zejména v oborech územní plánování, stavební řád, územní rozvoj a regionální
politika.
ÚÚR zajišťuje pronájem bytových a nebytových prostor ve stavebním objektu číslo popisné 644, s kterým je ÚÚR
příslušný hospodařit, včetně zajištění správy a údržby tohoto stavebního objektu.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem ÚÚR je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj (dále jen „ministr“) na
základě výsledků výběrového řízení provedeného zřizovatelem. Ministr stanovuje plat a odměny ředitele ÚÚR.
2. Ředitel ÚÚR řídí a organizuje činnost ÚÚR, zastupuje ho navenek a odpovídá za jeho činnost a hospodaření.
Ředitel ÚÚR je odpovědný za plnění úkolů k zajištění splnění povinností vyplývajících z činností dle čl. III této
zřizovací listiny a za plnění úkolů stanovených zřizovatelem.
3. V nepřítomnosti ředitele ÚÚR jej zastupuje jím stanovený zástupce.
4. Zastupování ÚÚR ostatními zaměstnanci se řídí obecnými právními předpisy.
5. Při řízení a organizování činností ÚÚR ředitel ÚÚR předkládá zřizovateli podklady a materiály, které vyžadují
schválení zřizovatelem, zejména pak plán činností na každý kalendářní rok a finanční plán na následující rozpočtový rok. Ředitel ÚÚR předkládá zřizovateli návrhy zásadních opatření v činnosti ÚÚR.
6. Ředitel ÚÚR navrhuje plán činností na každý kalendářní rok podle požadavků zřizovatele a projednává ho se zřizovatelem.
7. Poradním orgánem ředitele ÚÚR je porada vedoucích pracovníků ÚÚR za účasti zástupce zřizovatele, konaná pravidelně jednou za měsíc, vyhodnocující plnění plánu činností, finančního plánu a hospodaření ÚÚR. Plnění plánu
činnosti je vyhodnocováno zejména na základě výsledků z kontrolních dnů konaných ke stanoveným odborným
úkolům, za jejichž plnění zodpovídají příslušní garanti ÚÚR ve spolupráci s příslušnými garanty zřizovatele.
8. Ředitel ÚÚR zajišťuje vypracování Výroční zprávy za každý kalendářní rok a překládá ji zřizovateli do konce
března následujícího roku. Výroční zpráva vyhodnocuje zejména plnění činnosti, finančního plánu a hospodaření
ÚÚR.
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9. Vnitřní organizaci ÚÚR, působnost útvarů a jejich vzájemných vztahů upravuje podrobně organizační řád, který
vydává ředitel ÚÚR v souladu s právními předpisy po předchozím souhlasu zřizovatele.
10. Povinnosti zaměstnanců ÚÚR a vnitřní pořádek stanoví pracovní řád, který vydává ÚÚR po předchozím souhlasu
zřizovatele.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. ÚÚR hospodaří s peněžitými prostředky dle příslušných právních předpisů, zejména dle rozpočtových pravidel.
2. ÚÚR je oprávněn čerpat finanční prostředky z rozpočtové kapitoly ministerstva způsobem stanoveným zřizovatelem.
3. ÚÚR jako účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.
4. ÚÚR je příslušný hospodařit se svěřeným majetkem státu dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Určení majetku, s nímž je příslušný hospodařit ÚÚR, je uvedeno v příloze této listiny.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. ÚÚR je povinen nakládat s majetkem, s nímž je příslušný hospodařit, v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů. Při nakládání s nemovitým majetkem si zřizovatel vyhrazuje právo schvalovat:
a) nájemní smlouvy,
b) přehled pohledávek a zprávu o způsobu jejich vymáhání, předkládaných zřizovateli do 15. února každého kalendářního roku,
c) zcizování nemovitého majetku.
2. Při nakládání s movitým majetkem je ÚÚR povinen:
a) předkládat zřizovateli výsledek inventarizace movitého majetku do 15. února každého kalendářního roku,
b) před vyřazením movitého majetku tento majetek nabídnout zřizovateli k využití,
c) vyžádat si předchozí souhlas zřizovatele:
–– s pořizováním movitých věcí v hodnotě přesahující 50 000,– Kč bez DPH, s výjimkou informačních technologií,
–– s vyřazením movitého majetku, jehož cena v jednotlivých případech přesahuje 50 000,– Kč,
–– pří uzavírání rámcových smluv, u kterých se předpokládá, že hodnota plnění vyplývající z těchto smluv bude
přesahovat 500.000,– Kč bez DPH,
–– při pořizování, rozvoji, provozu, obměny a údržby informačního systému (hardwaru a souvisejícího softwaru).
3. ÚÚR udržuje majetek, s nímž je příslušný hospodařit, v provozuschopném stavu a za tímto účelem zabezpečuje
provádění jeho údržby a oprav.
4. Zřizovatel si vyhrazuje právo schvalování právních úkonů podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zřizovatel si vyhrazuje právo schvalování následujících úkonů ÚÚR:
a) zadání veřejných zakázek, jejichž rozsah bude přesahovat hodnotu 500.000,– Kč bez DPH,
b) uzavírání nájemní smlouvy s třetí osobou, týkající se majetku uvedeného v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
6. ÚÚR vypracovává za každý kalendářní rok Hodnotící zprávu o činnosti a hospodaření organizační složky státu, obsahující zejména hodnocení nejdůležitějších činností a úkolů a hodnocení finančního zabezpečení činnosti
a hospodaření ÚÚR v daném roce, kterou zřizovateli předkládá do konce ledna následujícího roku.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: není určena
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
ÚÚR se zřizuje na dobu neurčitou.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70
nový název: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
nové sídlo: Botanická 63/70, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00567582
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
nový název: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Čichnova 982/23, 624 00 Brno
identifikační číslo: 00380385
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Brno, Elgartova 3
nový název: Gymnázium, Brno, Elgartova, příspěvková organizace
nové sídlo: Elgartova 689/3, 614 00 Brno
identifikační číslo: 00558974
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno
nový název: Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková
		
organizace
nové sídlo: Husova 537/10, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00566756
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
nový název: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
nové sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
identifikační číslo: 60552255
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
nový název: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
nové sídlo: Jaselská 190/7, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00637998
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
nový název: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
nové sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno
identifikační číslo: 00638013
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola
				
Brno
nový název: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Kotlářská 263/9, 61153 Brno
identifikační číslo: 00566381
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Brno, Křenová 36
nový název: Gymnázium, Brno, Křenová, příspěvková organizace
nové sídlo: Křenová 304/36, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00558991
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
nový název: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Křižíkova 106/15, 612 00 Brno
identifikační číslo: 00219321
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8
nový název: Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
identifikační číslo: 00559466
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno,
				
Merhautova 15
nový název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno Merhautova,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Merhautova 590/15, 613 00 Brno
identifikační číslo: 00638005
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
nový název: Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Nejedlého 375/3, 638 00 Brno
identifikační číslo: 00567566
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61
nový název: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
nové sídlo: Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
identifikační číslo: 00226475
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
nový název: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
nové sídlo: Pražská 636/38b, 642 00 Brno
identifikační číslo: 00173843
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
nový název: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
nové sídlo: Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
identifikační číslo: 15530213
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
nový název: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
nové sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno
identifikační číslo: 00559016
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
nový název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
nové sídlo: Sokolská 366/1, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00559415
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola grafická Brno
nový název: Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Šmahova 364/110, 627 00 Brno
identifikační číslo: 00226467
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Brno-Řečkovice
nový název: Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno
identifikační číslo: 00558982
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola strojírenská a elektronická, Brno, Trnkova 113
nový název: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Trnkova 2482/113, 628 00 Brno
identifikační číslo: 00380431
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
nový název: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
nové sídlo: třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
identifikační číslo: 00559032
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Konzervatoř Brno
nový název: Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: třída Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno
identifikační číslo: 62157213
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2
nový název: Klasické a španělské gymnázium Brno - Bystrc, příspěvková organizace
nové sídlo: Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno
identifikační číslo: 60555211
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
nový název: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
nové sídlo: Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
identifikační číslo: 00558982
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
nový název: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
nové sídlo: Vranovská 1364/65, 614 00 Brno
identifikační číslo: 62157264
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická Brno
nový název: Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Kounicova 684/16, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00637980
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
nový název: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace
nové sídlo: Žižkova 980/55, 616 00 Brno
identifikační číslo: 00559008
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova, příspěvková organizace
nové sídlo: Barvičova 45/54, 602 00 Brno
identifikační číslo: 64328562
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
nový název: Základní škola při Fakultní nemocnici, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Černopolní 212/9, 613 00 Brno
identifikační číslo: 64327809
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
nový název: Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Černopolní 212/9, 613 00 Brno
identifikační číslo: 62156578
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno,
				
Ibsenova 1
nový název: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka, Brno,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Ibsenova 114/1, 638 00 Brno
identifikační číslo: 60555998
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
nový název: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka, příspěvková organizace
nové sídlo: Kociánka 2129/6, 612 00 Brno
identifikační číslo: 62157396
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS,
				
Brno, Koperníkova 2/4
nový název: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
identifikační číslo: 62160095
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21
nový název: Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Novoměstská 1887/21, 621 00 Brno
identifikační číslo: 62157655
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Brno, Palackého 68
nový název: Základní škola, Brno, Palackého třída, příspěvková organizace
nové sídlo: Palackého třída 343/68, 612 00 Brno
identifikační číslo: 64327981
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Brno, Sekaninova 1
nový název: Základní škola, Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
nové sídlo: Sekaninova 895/1, 614 00 Brno
identifikační číslo: 44993668
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Brno, Štolcova 16
nový název: Základní škola, Brno, Štolcova, příspěvková organizace
nové sídlo: Štolcova 301/16, 618 00 Brno
identifikační číslo: 62157299
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická 6a
nový název: Mateřská škola a Základní škola, Brno, Lidická, příspěvková organizace
nové sídlo: Lidická 1858/6a, 602 00 Brno
identifikační číslo: 44993633
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28
nový název: Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
nové sídlo: Vídeňská 244/26, 639 00 Brno
identifikační číslo: 00401293
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1
nový název: Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Gellnerova 66/1, 637 00 Brno
identifikační číslo: 64326454
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
nový název: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Křižíkova 1694/11, 637 00 Brno
identifikační číslo: 00567191
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
nový název: Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Lomená 530/44, 617 00 Brno
identifikační číslo: 00567213
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14
nový název: Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Vaculíkova 259/14, 638 00 Brno
identifikační číslo: 48515027
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51
nový název: Dětský domov Dagmar, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Zeleného 825/51, 616 00 Brno
identifikační číslo: 62158465
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
nový název: Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
nové sídlo: Došlíkova 4185/48, 636 00 Brno
identifikační číslo: 62156748
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84
nový název: Základní umělecká škola, Brno, Charbulova, příspěvková organizace
nové sídlo: Charbulova 108/84, 618 00 Brno
identifikační číslo: 44993463
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 822/70
nový název: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Palackého třída 822/70, 612 00 Brno
identifikační číslo: 62156586
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11
nový název: Základní umělecká škola, Brno, Slunná, příspěvková organizace
nové sídlo: Slunná 193/11, 617 00 Brno
identifikační číslo: 44993498
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8
nový název: Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace
nové sídlo: Smetanova 346/8, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00400963
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14
nový název: Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, příspěvková organizace
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nové sídlo: Smetanova 756/14, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00226441
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81
nový název: Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace
nové sídlo: Trnkova 1784/81, 628 00 Brno
identifikační číslo: 44993501
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
nový název: Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno
identifikační číslo: 44993510
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133
nový název: Základní umělecká škola, Brno, Veveří, příspěvková organizace
nové sídlo: Veveří 944/133, 616 00 Brno
identifikační číslo: 44993528
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
nový název: Základní umělecká škola F. Jílka, Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Vídeňská 264/52, 639 00 Brno
identifikační číslo: 44993536
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41
nový název: Základní umělecká škola, Brno, Vranovská, příspěvková organizace
nové sídlo: Vranovská 842/41, 614 00 Brno
identifikační číslo: 62156756
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
nový název: Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
nové sídlo: Helceletova 234/4, 602 00 Brno
identifikační číslo: 44993412
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
nový název: Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Lidická 1880/20, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00401803
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
nový název: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Lipová 233/20, 602 00 Brno
identifikační číslo: 44993447
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům mládeže a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35
nový název: Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00567370
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno
nový název: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Klášterského 620/4, 617 00 Brno
identifikační číslo: 00567396
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
				
pracovníků Brno
nový název: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Hybešova 253/15, 602 00 Brno
identifikační číslo: 60555980
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Brno
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace
nové sídlo: Hybešova 253/15, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70843155
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9
nový název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
nové sídlo: Kotlářská 263/9, 602 00 Brno
identifikační číslo: 00566772
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
nový název: Gymnázium Jana Blahoslav Ivančice, příspěvková organizace
nové sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice
identifikační číslo: 66596769
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
nový název: Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
nové sídlo: Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
identifikační číslo: 49461249
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
nový název: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
nové sídlo: Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
identifikační číslo: 00380407
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice
nový název: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace
nové sídlo: Široká 484/42, 664 91 Ivančice
identifikační číslo: 70840661
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Odborné učiliště, Cvrčovice 131
nový název: Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Cvrčovice č.p. 131, 691 23 Cvrčovice
identifikační číslo: 60680300
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Vranov, Žižkova 160
nový název: Dětský domov Vranov, příspěvková organizace
nové sídlo: Vranov č.p. 160, 664 32 Vranov
identifikační číslo: 70842680
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace
nové sídlo: Palackého náměstí 1607/27a, 664 91 Ivančice
identifikační číslo: 44946805
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace
nové sídlo: Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim
identifikační číslo: 44946783
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 702/4, 664 44 Ořechov
identifikační číslo: 49461702
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace
nové sídlo: Náměstí 13. prosince 144/12, 664 12 Oslavany
identifikační číslo: 44946775
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času, Ivančice, Brno-venkov
nový název: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
nové sídlo: Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
identifikační číslo: 44946902
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Blansko
nový název: Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
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nové sídlo: Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 62073133
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1
nový název: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice
identifikační číslo: 62073109
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18
nový název: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
nové sídlo: nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 62073176
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
nový název: Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
identifikační číslo: 62073117
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice,
				
Hybešova 53
nový název: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Hybešova 53, 680 11 Boskovice
identifikační číslo: 62073516
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická a gastronomická Blansko
nový název: Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
nové sídlo: Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 00497126
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Masarykova střední škola Letovice
nový název: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
identifikační číslo: 66596882
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice,
				
nám. 9. května 2a
nový název: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: náměstí 9. Května 2153/2a, 680 11 Boskovice
identifikační číslo: 00056324
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17
nový název: Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
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nové sídlo: Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 62076060
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2
nový název: Mateřská škola, základní škola a Praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Štefánikova 1142/2, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 62075985
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27
nový název: Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace
nové sídlo: Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 62073249
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12
nový název: Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace
nové sídlo: Křetín č.p. 12, 679 62 Křetín
identifikační číslo: 62075993
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363
nový název: Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
nové sídlo: Ostrov u Macochy č.p. 363, 679 14 Ostrov u Macochy
identifikační číslo: 62076051
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b
nový název: Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Štefánikova 2344/2b, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 62077465
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov Hodonín u Kunštátu 48
nový název: Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace
nové sídlo: Hodonín u Kunštátu č.p. 48, 679 71 Lysice
identifikační číslo: 62077457
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko
nový název: Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace
nové sídlo: Ronovská 281/12, 679 04 Adamov
identifikační číslo: 47885939
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Blansko
nový název: Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace
nové sídlo: Zámek 3/3, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 00380521
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko
nový název: Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 00839680
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko
nový název: Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Masarykovo nám. 203/29, 679 61 Letovice
identifikační číslo: 00839639
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko
nový název: Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace
nové sídlo: Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice
identifikační číslo: 00839621
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Blansko
nový název: Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace
nové sídlo: Údolní 1200/2, 678 01 Blansko
identifikační číslo: 43420656
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko
nový název: Dům dětí a mládeže Boskovice, příspěvková organizace
nové sídlo: 17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice
identifikační číslo: 00390348
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko
nový název: Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Českobratrská 137/5, 679 61 Letovice
identifikační číslo: 00839809
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové
				
zkoušky Hodonín
nový název: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
		
Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín
identifikační číslo: 00559130
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov
nový název: Klvaňovo gymnázium a Střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
nové sídlo: třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov
identifikační číslo: 00559148
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou
nový název: Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
nové sídlo: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 00566438
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32
nový název: Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 00559539
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
nový název: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
identifikační číslo: 00838225
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471
nový název: Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace
nové sídlo: Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov
identifikační číslo: 00838217
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
nový název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
nové sídlo: Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
identifikační číslo: 00053163
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5
nový název: Mateřská škola a Základní škola Hodonín, náměstí B. Martinů příspěvková organizace
nové sídlo: nám. B. Martinů 292/5, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 70284831
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304
nový název: Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
nové sídlo: Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov
identifikační číslo: 70284849
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov, Vřesovice 243
nový název: Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Vřesovice č.p. 243, 696 48 Vřesovice
identifikační číslo: 69651914
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208
nový název: Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
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nové sídlo: Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
identifikační číslo: 00567043
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace
nové sídlo: nám. Sídlištní 3969/2, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 71197788
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1
nový název: Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 64480020
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín
nový název: Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Prostřední 417, 696 17 Dolní Bojanovice
identifikační číslo: 70838437
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Hodonín
nový název: Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 70836931
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
nový název: Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
nové sídlo: náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 70839964
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Hodonín
nový název: Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: nám. B. Martinů 2952/5, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 49939386
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace
nové sídlo: nám. P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 49939378
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola
				
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo
nový název: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem
		
státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: nám. Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 49438816
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo
nový název: Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: náměstí Komenského 954/4, 669 75 Znojmo
identifikační číslo: 49438867
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo,
				
Jana Palacha 8
nový název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková
		
organizace
nové sídlo: náměstí Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo
identifikační číslo: 00638081
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technická Znojmo
nový název: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 00530506
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
nový název: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
nové sídlo: Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 00055301
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18
nový název: Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: Hakenova 716/18, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 49439723
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
nový název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, příspěvková organizace
nové sídlo: Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 67011748
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Miroslav, okres Znojmo
nový název: Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 177/1, 671 72 Miroslav
identifikační číslo: 70841829
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Znojmo
nový název: Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 70285756
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Znojmo
nový název: Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: Sokolská 1277/8, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 70285314
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času Miroslav, okres Znojmo
nový název: Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace
nové sídlo: Kostelní 197/16, 671 72 Miroslav
identifikační číslo: 70285306
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace
nové sídlo: Jana Palacha 955/6, 669 02 Znojmo
identifikační číslo: 70841683
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
nový název: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
nové sídlo: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
identifikační číslo: 49408381
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
nové sídlo: Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 13692933
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola, Základní škola, Střední škola a Dětský domov, Vyškov,
				
sídl. Osvobození 55
nové sídlo: Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70843082
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Vyškov
nový název: Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace
nové sídlo: Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70285829
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Vyškov
nový název: Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace
nové sídlo: Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70285837
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov
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nový název: Oblastní pedagogicko- psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace
nové sídlo: Jungmannova 76/2, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 70843180
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav,
				
sady 28. října1
nový název: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková
		
organizace
nové sídlo: sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav
identifikační číslo: 60680351
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
nový název: Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace
nové sídlo: Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče
identifikační číslo: 60680369
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov,
				
Komenského 7
nový název: Gymnázium a Střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
identifikační číslo: 60680377
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
nový název: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková
		
organizace
nové sídlo: nábř. Komenského 1126/1, 690 21 Břeclav
identifikační číslo: 60680342
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1
nový název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
nové sídlo: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
identifikační číslo: 16355474
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4
nový název: Mateřská škola a Základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace
nové sídlo: nábř. Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav
identifikační číslo: 70838771
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Mikulov, Školní 1
nový název: Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace
nové sídlo: Školní 184/1, 692 01 Mikulov
identifikační číslo: 70838763
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24
nový název: Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
nové sídlo: Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče
identifikační číslo: 70839034
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26
nový název: Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace
nové sídlo: Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov
identifikační číslo: 63434610
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav
nový název: Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 684/4, 693 01 Hustopeče
identifikační číslo: 70849510
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav
nový název: Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace
nové sídlo: Bří. Mrštíků 70/2, 691 72 Klobouky u Brna
identifikační číslo: 70851221
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav
nový název: Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace
nové sídlo: Náměstí 23/28, 692 01 Mikulov
identifikační číslo: 65337913
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav
nový název: Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Hlavní 178/30, 691 06 Velké Pavlovice
identifikační číslo: 70853584
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Duhovka – středisko volného času Břeclav
nový název: Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
nové sídlo: nábř. Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav
identifikační číslo: 60575514
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav
nový název: Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 273/7, 692 01 Mikulov
identifikační číslo: 60575905
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav
nový název: Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace
nové sídlo: Bří. Mrštíků 2131/30, 690 02 Břeclav
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identifikační číslo: 70848858
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20
nový název: Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
sídlo: Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
identifikační číslo: 49459881
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
nový název: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, příspěvková organizace
sídlo: U Školy 39, 664 84 Zastávka
identifikační číslo: 49459899
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400
nový název: Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
sídlo: Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
identifikační číslo: 49459171
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola Fortíka
nový název: Střední odborná škola Fortíka, příspěvková organizace
sídlo: Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
identifikační číslo: 62073257
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zahradnická škola Rajhrad
nový název: Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
identifikační číslo: 00055468
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola Tišnov
nový název: Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace
sídlo: nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
identifikační číslo: 00053198
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685
nový název: Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace
sídlo: Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
identifikační číslo: 70285772
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace
sídlo: Školní 462, 691 23 Pohořelice
identifikační číslo: 70851212
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace
sídlo: U školy 386, 664 07 Pozořice
identifikační číslo: 49461524
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace
sídlo: Na Schodech 239, 665 01 Rosice
identifikační číslo: 49459902
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace
sídlo: Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
identifikační číslo: 44947721
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov
nový název: Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
identifikační číslo: 49461583
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Středisko volného času, Pohořelice, okres Brno-venkov
nový název: Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice
identifikační číslo: 60575573
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov
nový název: Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
sídlo: Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim
identifikační číslo: 44946881
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
nový název: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
sídlo: Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
identifikační číslo: 62073087
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko
nový název: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
sídlo: Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice
identifikační číslo: 00840246
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379
nový název: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
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sídlo: Masarykova 379, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 61742902
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Strážnice
nový název: Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
sídlo: J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 00837385
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
nový název: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
sídlo: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
identifikační číslo: 00053155
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, náměstí B. Martinů 5
nový název: Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková organizace
sídlo: Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 70840385
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov, Strážnice, Hrejsové 1255
nový název: Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
sídlo: Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 64480046
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín
nový název: Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
sídlo: Velká nad Veličkou 461, 696 74 Velká nad Veličkou
identifikační číslo: 70841373
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín
nový název: Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace
sídlo: Radějovská 848, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 49939424
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín
nový název: Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace
sídlo: Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice
identifikační číslo: 70837601
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
nový název: Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
sídlo: Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
identifikační číslo: 49939416
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měnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín
nový název: Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace
sídlo: Sokolská 896, 696 42 Vracov
identifikační číslo: 49939432
měnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
nový název: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
sídlo: Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
identifikační číslo: 49438875
měnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
nový název: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
sídlo: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
identifikační číslo: 00055166
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Hrušovany pod Jevišovkou, okres Znojmo
nový název: Základní umělecká škola Hrušovany pod Jevišovkou, příspěvková organizace
sídlo: Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
identifikační číslo: 70841721
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
nový název: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková
		
organizace
sídlo: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
identifikační číslo: 00559270
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice
nový název: Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
sídlo: Součkova 500, 685 01 Bučovice
identifikační číslo: 00559261
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2015
a) úplný název zřizovatele: Jihomoravský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice,
				
Sobotní 116
nový název: Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
sídlo: Sobotní 116, 691 42 Valtice
identifikační číslo: 60680318
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
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nový název: Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 00601977
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice,
				
příspěvková organizace
nový název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Lidická 507/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice
identifikační číslo: 64628116
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 17. Listopadu 1123,
				
příspěvková organizace
nový název: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
nové sídlo: 17. Listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 13644319
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25,
				
příspěvková organizace
nový název: Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25,
		
příspěvková organizace
nové sídlo: Bukovanského 1355/25, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 61989321
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace
nový název: Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
nové sídlo: Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 60337320
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2,
				
příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace
nové sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Město
identifikační číslo: 60337389
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém
				
zařízení Klimkovice, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Klimkovice, příspěvková organizace
sídlo: Hýlov 24, 742 84 Klimkovice
identifikační číslo: 70640696
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
nový název: Střední zdravotnická škola Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava
identifikační číslo: 00601152
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvková organizace
nový název: Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813474
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718,
				
příspěvková organizace
nový název: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace
nové sídlo: Československé armády 718, 747 87 Budišov nad Budišovkou
identifikační číslo: 47813466
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková
				
organizace
nový název: Střední škola automobilní, Krnov příspěvková organizace
nové sídlo: Opavská 499/49, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 63731371
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava,
				
Keltičkova 4, příspěvková organizace
nové sídlo: Keltičkova 137/4, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 61989193
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Josefa Valčíka 4413/1, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 64628221
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory,
				
Hudební 6, příspěvková organizace
nové sídlo: Hudební 596/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identifikační číslo: 61989185
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/O,
				
1. května 330, příspěvková organizace
nové sídlo: 1. května 330/160, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou
identifikační číslo: 61989231
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 15,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Sokolská třída 1179/15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 61989207
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
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a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka,
				
Edisonova 90, příspěvková organizace
nové sídlo: Edisonova 796/90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 61989223
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Sologubova 3039/9A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 63731983
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 61989011
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
nové sídlo: Františka Hajdy 1429/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 00842745
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
nové sídlo: Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 00602094
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
nové sídlo: Marie Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 00602159
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
nové sídlo: Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 00842737
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
				
Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Hladnovská 1332/35, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 00842753
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Dr. Šmerala 2565/25, 728 04 Ostrava
identifikační číslo: 00842761
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj

Částka 4/2016

Ústřední věstník

stránka 29

b) název příspěvkové organizace: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
nové sídlo: Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 00602078
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
identifikační číslo: 00602132
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 00602051
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
nové sídlo: Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 00842702
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Opavská 1119/12, 708 61 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 00845329
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální,
				
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
nové sídlo: Karasova 1140/16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identifikační číslo: 00602086
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 00602116
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
nové sídlo: Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice
identifikační číslo: 00602141
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 00845213
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Žákovská 288/20, 709 00 Ostrava-Hulváky
identifikační číslo: 00602027
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského
				
a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
nové sídlo: Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 00602124
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední zahradnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
identifikační číslo: 00600920
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově
				
postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
nové sídlo: Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 00601985
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalova 942, příspěvková organizace
nové sídlo: Čkalova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 64628183
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 61989258
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
nové sídlo: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 61989274
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U školky 1621,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: U Školky 1621/2, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 64628141
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Na Robinsonce 1646/2, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 64628124
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka,
				
Krakovská 1095, příspěvková organizace
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nové sídlo: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 00577260
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Reymontova 584/2a, 720 00 Ostrava-Hrabová
identifikační číslo: 61989339
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
identifikační číslo: 45234370
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola hromadného stravování, Ostrava-Hrabůvka,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 00577260
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
nové sídlo: Příčná 1108/1, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 00575933
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 423/30
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Na Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava
identifikační číslo: 13644327
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Karasova 300/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
identifikační číslo: 64628205
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace
nové sídlo: U Haldy 1586/66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
identifikační číslo: 61989266
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Ukrajinská 1535/19, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikační číslo: 64628159
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město,
				
Na Schodech 1, příspěvková organizace
nové sídlo: Na Schodech 256/1, 736 01 Havířov - Město
identifikační číslo: 62331663
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace
nové sídlo: Jaroslava Vrchlického 1471/1a, 736 01 Havířov - Podlesí
identifikační číslo: 62331647
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace
nové sídlo: Sokola-Tůmy 105/10, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 68899106
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
nové sídlo: J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov - Město
identifikační číslo: 62331558
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
nové sídlo: Mírová 1442/2, 735 06 Karviná – Nové Město
identifikační číslo: 62331795
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Polské gymnázium – Polskie Gimnzjum im. Juliusza Slowackiego,
				
Český Těšín, příspěvková organizace
nové sídlo: Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 62331493
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
nové sídlo: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov – Šumbark
identifikační číslo: 13644289
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
nové sídlo: Masarykova třída 1313, 735 14 Orlová- Lutyně
identifikační číslo: 62331540
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
nové sídlo: Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov - Podlesí
identifikační číslo: 62331566
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
nové sídlo: Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Havířov - Město
identifikační číslo: 62331574
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
nové sídlo: Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná – Hranice
identifikační číslo: 62331515
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
nové sídlo: Studentská 1198/11, 736 01 Havířov - Podlesí
identifikační číslo: 62331582
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 614/2, 735 06 Karviná – Nové Město
identifikační číslo: 63024616
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Einsteinova 2849/1, 735 06 Karviná – Hranice
identifikační číslo: 630337346
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
nové sídlo: Školní 601/2, 736 01 Havířov – Šumbark
identifikační číslo: 13644297
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajské středisko volného času, JUVENTUS, Karviná, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: U Bažantnice 1794/1, 735 06 Karviná – Nové Město
identifikační číslo: 00847925
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Čelakovského 1270/1, 736 01 Havířov-Podlesí
identifikační číslo: 48004774
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát
identifikační číslo: 48004898
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace
nové sídlo: Víta Nejedlého 591/4, 734 01 Karviná – Ráj
identifikační číslo: 62331752
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace
nové sídlo: Lidická 600/1a, 736 01 Havířov – Šumbark
identifikační číslo: 68321261
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
nové sídlo: Frýdecká 690/32, 737 01 Český Těšín
identifikační číslo: 00577235
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
nové sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
identifikační číslo: 13644271
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
nové sídlo: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná – Nové Město
identifikační číslo: 13644254
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace
nové sídlo: Pivovarská 124/24, 743 01 Bílovec
identifikační číslo: 62330276
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Štramberská 294/1b, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 62330322
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
nové sídlo: Derkova 154/1, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 62330292
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
nové sídlo: Pohořská 480/6, 742 35 Odry
identifikační číslo: 62330373
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
nové sídlo: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec
identifikační číslo: 00601667
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
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Kopřivnice, příspěvková organizace
nové sídlo: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice
identifikační číslo: 00601624
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
				
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
nové sídlo: Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 62330403
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
nové sídlo: Žižkova 1154/3, 741 01 Nový Jičín
identifikační číslo: 62330381
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace
nové sídlo: Solná 417/8, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813512
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: U Bašty 613/4, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 00849910
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813521
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
nové sídlo: Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 47813091
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813083
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813130
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Komenského 397/5, 746 01 Opava
identifikační číslo: 00845027
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Praskova 399/8, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813121
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Mírová 630/3, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813148
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava
identifikační číslo: 18054455
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová, příspěvková organizace
nové sídlo: 747 84 Radkov 141
identifikační číslo: 47813563
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace
nové sídlo: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín
identifikační číslo: 47813474
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace
nové sídlo: náměstní Jana Zajíce 1, 749 01 Vítkov
identifikační číslo: 47813172
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace
nové sídlo: Rybí trh 171/14, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47811919
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola
				
při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace
nové sídlo: Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47913491
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Školní statek, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava
identifikační číslo: 00098752
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změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
nové sídlo: Rybí trh 177/8, 746 01 Opava
identifikační číslo: 00849936
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Zařízení školního stravování Matiční dům, Opava, Rybí trh 7-8,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Rybí trh 178/7, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813369
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: náměstí Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813211
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
nové sídlo: Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava
identifikační číslo: 47813482
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace
nové sídlo: Hlavní náměstí 42/9, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 60780541
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Tyršova 126/1, 793 95 Město Albrechtice
identifikační číslo: 60780487
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
nové sídlo: Čapkova 440/6, 795 01 Rýmařov
identifikační číslo: 00852481
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace
nové sídlo: nám. J. Žižky 13/6, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 60780568
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
nové sídlo: Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 00601349
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
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b) název příspěvkové organizace: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
nové sídlo: Dukelská 1423/1, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 00601357
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 00601292
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
nové sídlo: Soukenická 2458/21c, 794 01 Krnov
identifikační číslo: 00846279
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola a obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 00601332
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
nové sídlo: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 13643479
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace
nové sídlo: Hašlerova 483/2, 793 95 Město Albrechtice
identifikační číslo: 60802791
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Rýmařov, Školní nám 1, příspěvková organizace
nové sídlo: Školní náměstí 206/1, 795 01 Rýmařov
identifikační číslo: 60802561
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
nové sídlo: Rýmařovská 769/15, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 60802669
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace
nové sídlo: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
identifikační číslo: 60802774
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov,
				
příspěvková organizace
nové sídlo: Revoluční 1122/92, 794 01 Krnov
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identifikační číslo: 14450909
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
nové sídlo: Československá armády 517, 738 01 Frýdek-Místek
identifikační číslo: 00601411
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
nové sídlo: Nemocniční 117/11, 793 95 Město Albrechtice
identifikační číslo: 00100307
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 9. 2015
a) úplný název zřizovatele: Moravskoslezský kraj
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28 příspěvková
				
organizace
nové sídlo: Na Vizině 1034/28, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
identifikační číslo: 71172050
MĚSTO BENEŠOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 7. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Benešov
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba okresu Benešov
sídlo: Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 71459251
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
V článku II. odst. 1 se za stávající text doplňuje věta v tomto znění:
Mimo sociální služby, pečovatelskou službu a služby sociální prevence zajišťuje příspěvková organizace provoz
recepce v budově č. p. 2006.
V článku II. odst. 2 se na konci stávajícího textu doplňuje další text včetně odrážky:
–– Zajišťování provozu recepce v DPS Malé náměstí 2006, 25601 Benešov.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.

MĚSTO BEZDRUŽICE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 9. 2009
a) úplný název zřizovatele: Město Bezdružice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice,
				
příspěvková organizace
sídlo: Školní 183, 349 53 Bezdružice
identifikační číslo: 75007126
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Základní škola
Účel a předmět činnosti školy je vymezen zněním § 36 a 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.
2. Školní družina
Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen § 111 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými provádě-
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cími právními předpisy.
3. Školní jídelna
Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen § 119 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.
4. Mateřská škola
Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen § 33 a 35 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.
5. Základní umělecká škola
Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen § 111 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Do funkce je jmenován a z funkce odvoláván radou obce
po předchozím souhlasu orgánu kraje.
2. Ředitel příspěvkové organizace jmenuje a odvolává své zástupce v souladu s § 8 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů, a určuje zástupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti.
3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a úkoly vymezené ustanovením § 3 zákona č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn ve všech věcech jednat, vystupovat a podepisovat jménem organizace samostatně.
4. Ředitel řídí příspěvkovou organizaci podle řádu školy, schváleného zřizovatelem, a pracovního řádu, vydaného dle
platných právních předpisů po projednání v příslušných orgánech stanovených těmito právními předpisy.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel město Bezdružice, přenechává organizaci k hospodaření majetek pro plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti:
–– dlouhodobý hmotný majetek – budovy a funkční pozemky na základě smluvního vztahu,
–– drobný hmotný a nehmotný majetek, jiný a ostatní majetek je příspěvkové organizaci předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití a zůstává ve vlastnictví města Bezdružice.
2. Hodnota svěřeného majetku, majetková a další práva a povinnosti k majetku uvedenému v odstavci 1. jsou uvedeny v příslušných smlouvách.
3. Majetek předávaný do správy k vlastnímu hospodářskému využití je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této zřizovací listiny, a je každoročně aktualizována podle inventarizace provedené ve smyslu zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4. Organizace nabývá movitý i nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou uvedenou v čl. VI. odst. 5.
této zřizovací listiny. Tento majetek se ode dne nabytí považuje za svěřený a rozšiřuje majetek předaný zřizovatelem organizaci k hospodaření (dále jen svěřený majetek).
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
1. Organizace hospodaří s majetkem města Bezdružice a efektivně jej využívá zejména k zajištění hlavní činnosti,
pro kterou byla zřízena. Organizace může dál v souladu se zajištěním hlavní činnosti spravovat i majetek jiných
právnických osob nebo státu, a to na základě smlouvy s nimi uzavřené.
2. S majetkem města Bezdružice hospodaří organizace jako s majetkem vlastním s výjimkou těchto právních úkonů,
které podléhají předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele:
–– nabývání a převod věcí nemovitých,
–– nabývání a převod věcí movitých,
–– uzavírání smluv o půjčce a úvěru,
–– bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného majetku a pohledávek se svěřeným majetkem spojených,
–– pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci (leasing),
–– změna funkčního charakteru nemovitostí a stavební úpravy přesahující úroveň běžné údržby,
–– nájmy nemovitostí nebo jejich součástí na dobu delší jednoho roku.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti:
–– majetek města Bezdružice evidovat, ocenit a vést předepsanou evidenci a účetnictví,
–– pečovat o údržbu majetku a provádět jeho opravy: rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební
úpravy,
–– pečovat o využívání majetku k plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti, dále doplňkové činnosti a nakládat
s ním v souladu s těmito úkoly,
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–– chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužitím, průběžně provádět
kontroly stavu a užívání majetku, o zjištěných závadách informovat zřizovatele,
–– využívat všech právních prostředků k ochraně majetku Plzeňského kraje, včas uplatňovat právo na náhradu
škody proti těm, kteří za škody odpovídají a vymáhat veškeré splatné pohledávky.
–– dodržovat zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a další předpisy související s finančním hospodařením příspěvkových organizací.
Organizace může nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
–– bezúplatným převodem od zřizovatele,
–– darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou uvedenou v odst. 5 této zřizovací listiny,
–– děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
–– na základě této zřizovací listiny majetek včetně oběžných aktiv (zásoby, pohledávky, finanční majetek) s výjimkou majetku dlouhodobého (hmotného a nehmotného),
–– jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Organizace může nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.
Organizace nakládá s majetkem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele či usneseními orgánu města
Bezdružice.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovatel povoluje organizaci provádění doplňkové činnosti v těchto oblastech:
–– realitní činnost,
–– hostinská činnost,
–– pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
Provádění doplňkové činnosti se povoluje jen za těchto podmínek:
–– doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavní činnosti a předmětu činnosti,
–– budou lépe využity hospodářské možnosti organizace,
–– bude lépe využito pracovníků organizace,
–– doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
–– zisk z doplňkové činnosti bude použit pro hlavní činnost,
–– účetnictví o doplňkové činnosti bude vedeno odděleně,
–– ředitel organizace bude doplňkovou činnost řídit podle směrnic, které schválí zřizovatel,
–– zřizovatel stanoví, který majetek ve vlastnictví obce, předaný od správy organizaci, bude pro doplňkovou činnost používán; pokud není takováto úprava ve zřizovací listině stanovena, má se za to, že lze použít veškerý
majetek, pokud je naplněno, že budou lépe využity hospodářské možnosti organizace.
Pro provozování doplňkové činnosti je nutné dodržovat ustanovení:
–– Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
–– Zákona o DPH č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
–– Zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
–– Živnostenského zákona č. 455/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
–– Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku,
–– Zákona o silniční dani č. 16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
–– Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
–– uvedená v této zřizovací listině.
Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými zákony a předpisy; kalkulace
nákladů, výnosů a cen jsou zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti.
Zisk, získaný z doplňkové činnosti, může příspěvková organizace použít jen ve prospěch hlavní činnosti.
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.

změnu u příspěvkové organizace ke dni 30. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Bezdružice
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice,
				
příspěvková organizace
sídlo: Školní 183, 349 53 Bezdružice
identifikační číslo: 75007126
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Účetní hodnota svěřeného movitého majetku Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková organizace podle inventarizace provedené k 31. 12. 2015.
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MĚSTO DAČICE
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Dačice
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Dačice
sídlo: Palackého nám. 4/I, 380 01 Dačice
identifikační číslo: 00365769
MĚSTO HORNÍ SLAVKOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace
nový název: Základní škola a praktická a Základní škola speciální Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Poštovní 654/8, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005468
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov
nový název: Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 620/1, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005492
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov
nový název: Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace
sídlo: Sportovní 713, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005506
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov
nový název: Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005450
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov
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nový název: Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
sídlo: Školní 786, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005484
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov
nový název: Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Poštovní 662, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005441
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov
nový název: Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace
sídlo: Nádražní 683, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 75005476
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Pečovatelská služba, příspěvková organizace
sídlo: Nad Výtopnou 1010, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 71232923
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Horní Slavkov
b) název příspěvkové organizace: Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov
identifikační číslo: 18249299
Zřizovatel si vyhrazuje udělení předchozího souhlasu k pořízení movitého majetku nebo finančních prostředků
formou daru nebo děděním v pořizovací hodnotě nad 50 000,– Kč.
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
MĚSTO JIHLAVA
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00400858
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V příloze č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, části 2. Prodej, šesté větě se text „investičního fondu“
nahrazuje textem „fondu investic“.
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Ostatní části zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, příspěvková organizace
sídlo: Pod Rozhlednou 3448/10, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00400815
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V příloze č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, části 2. Prodej, šesté větě se text „investičního fondu“
nahrazuje textem „fondu investic“.
Ostatní části zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 12. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Jihlava
b) název příspěvkové organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace
sídlo: Brtnická 754/15, 586 01 Jihlava
identifikační číslo: 00400840
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
V příloze č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace, části 2. Prodej, šesté větě se text „investičního fondu“
nahrazuje textem „fondu investic“.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
Zřizovací listina příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace,
se dále mění takto:
V části druhé Čl. II se odstavec 6. ruší.
Za část druhou se vkládá část třetí, která zní:
Část TŘETÍ
Doplňková činnost
Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost – vzdělávání.
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace.
Příspěvková organizace doplňkovou činností lépe využije všechny odbornosti svých zaměstnanců.
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a bude následována odděleně.
Dosavadní část třetí až sedmá se označuje jako část čtvrtá až osmá.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Část osmá, Závěrečné ustanovení, zní takto:
Příspěvková organizace byla zřízena dnem 1. 1. 1993 na dobu neurčitou.
Ostatní části zůstávají beze změny.
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa přírodních zdrojů a kolonád, příspěvková organizace
sídlo: Lázeňská 18/2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00872113
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p. o., kdy se Dodatkem č. 5 nahrazuje text původní přílohy č. 1 – Soupis majetku svěřeného zřizovatelem do správy k hospodářskému
využití; ruší a nahrazuje novým zněním přílohy č. 1 takto:
Statutární město Karlovy Vary – majetek svěřený do správy příspěvkové organizaci Správa přírodních léčivých
zdrojů a kolonád p. o. Karlovy Vary, Lázeňská 18/2, Karlovy Vary, IČ 00872113.
Inventurní soupis, Příloha č. 1, Středisko 7077, Účet 9030021.
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f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 10. 11. 2015
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Správa lázeňských parků, p. o.
sídlo: U Solivárny 2, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 00871982
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
–– Zařazení stavby
–– Zařazení pozemkové parcely
–– Oprava výměry
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
změnu u příspěvkové organizace ke dni 21. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Statutární město Karlovy Vary
b) název příspěvkové organizace: Lázeňské lesy, p. o.
sídlo: Na Vyhlídce 35, 361 01 Karlovy Vary
identifikační číslo: 0074811
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: beze změny
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
–– Zařazení nové pozemkové parcely
–– Vyřazení pozemkové parcely
–– Zařazení majetku
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: beze změny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: beze změny
MĚSTO KOSTELEC NAD LABEM
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kostelec nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Kostelec nad Labem
nový název: Mateřská škola Kostelec nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem
identifikační číslo: 70989036
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Kostelec nad Labem
b) název příspěvkové organizace: Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, okres Mělník
nový název: Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: nám. Komenského 288, 277 13 Kostelec nad Labem
identifikační číslo: 75034506
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
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MĚSTO NOVÁ ROLE
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Nová Role
b) název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
sídlo: Chodovská 236/6, 362 25 Nová Role
identifikační číslo: 75042151
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace vykonává činnost jako dům dětí a mládeže, je typem střediska volného času a poskytuje
zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Dům dětí a mládeže poskytuje zájmové vzdělávání ve smyslu § 111 a 118 školského zákona.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitelem, může být jen fyzická osoba, která splňuje
požadavky vyplývající ze školského zákona, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění
pozdějších předpisů a je na základě konkursního řízení jmenována zřizovatelem.
2. Podepisování za příspěvkovou organizaci se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis:
a) ředitel příspěvkové organizace; nebo
b) zaměstnanci příspěvkové organizace podle udělení plné moci nebo podle vnitřních předpisů a/nebo je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
3. Ředitel příspěvkové organizace a jeho zástupce nesmí:
a) podnikat ve stejném oboru předmětu činnosti příspěvkové organizace ani vstupovat s příspěvkovou organizací do
obchodních vztahů; a
b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchod nebo jiná plnění příspěvkové organizace; a
c) účastni se na podnikání jiné společnosti se stejným předmětem podnikání jako je hlavní předmět činnosti nebo
předmět doplňkové činnosti příspěvkové organizace; a
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným
předmětem podnikání jako je hlavní předmět činnosti nebo předmět doplňkové činnosti příspěvkové organizace,
jestliže zřizovatel nedá písemně předchozí výslovný souhlas s výkonem takové činnosti ředitelem či jeho zástupcem.
4. V případě porušení ustanovení bodu zřizovací listiny budou analogicky posuzována jako ustanovení o zákazu konkurence ve smyslu ustanovení § 65 z. Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a budou
s nimi spojeny následky stanovené zřizovací listinou a obecně právními předpisy.
5. Ředitel příspěvkové organizace vydá po předchozím písemném schvální zřizovatelem Organizační řád a organizační strukturu příspěvkové organizace, směrnici pro nakládání s majetkem příspěvkové organizace a směrnici pro
doplňkovou činnost příspěvkové organizace.
6. Ředitel příspěvkové organizace vydává další vnitřní předpisy nutné pro zajištění provozu příspěvkové organizace,
popřípadě provádí změny těchto vnitřních předpisů. Ředitel příspěvkové organizace je povinen na základě výzvy
odborného útvaru zřizovatele předložit jakýkoliv vnitřní přepis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel vymezuje majetek ve svém vlastnictví, který předává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále rovněž „svěřený majetek“). Seznam tohoto majetku je uveden v příloze 1B – Specifikace místností, část, B – DDM dle
stavební projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zřizovací listiny. Jedná se o nebytové prostory
o celkové výměře 261,13 m2 v budově Chodovská 236/6 v Nové Roli.
2. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a směrnicí pro
nakládání s majetkem příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
–– spravovat svěřený majetek a nakládat se svěřeným majetkem (včetně majetku získaného její vlastní činností)
v souladu s touto zřizovací listinou směrnicemi, právními předpisy a pokyn zřizovatele tak, aby byl plně efektivně, hospodárně a účelně využíván s ohledem na hlavní účel, k němuž byla příspěvková organizace zřízena;
–– majetkem, pokud to připouští jeho povaha, dále rozmnožovat a pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení;
–– počínat si tak, aby svým jednáním majetkem nepoškozovala a bezdůvodně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu
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anebo výnos z tohoto majetku;
–– chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím;
–– pravidelně kontrolovat jeho řádný stav;
–– zajistit řádné vedení účetní evidence a inventarizace majetku;
–– chránit majetek před neoprávněným zásahem, řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení;
–– pokud se stane, že majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, je pro ni trvale nepotřebný, bez ohledu na způsob nabytí tohoto majetku, nabídne jej přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvkovou organizace po předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby, a to za podmínek stanovených zřizovatelem;
–– strpět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření prováděnou zřizovatelem podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
–– provádět dispozice se svěřeným majetkem Města Nová Role nebo jej zatěžovat, zejména zřídit věcné břemeno,
zástavní právo nebo předkupní právo,
–– bez souhlasu zřizovatele převést na jiného hmotný a nehmotný majetek, zakládat nebo zřizovat jiné právnické
osoby nebo nabývat majetkovou účast v právnických osobách,
–– poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům
a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
–– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru, s výjimkou půjček
zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
–– zajišťování závazků třetích osob,
–– vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem,
–– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu
s právem koupě předmětu nájmu,
–– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své
pohledávky vůči jiným subjektům,
–– nakupovat obchodní podíly, akcie či jiné cenné papíry nebo jiné investiční nástroje,
–– uzavírat smlouvy o sdružení bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
–– nabývat majetek nebo užívat majetek cizí,
–– jí svěřený nebo jiný nabytý majetek držet, bezúplatně užívat a požívat jeho plody a užitky, nabývat pouze majetek potřebný k plnění jejího účelu nebo k činnostem s tím souvisejícím,
–– přijímat na svůj účet úplatu školské služby na základě a v souladu s právními předpisy.
Vymezení dalších práv a povinností
1. Převádí-li příspěvková organizace na jiný subjekt majetek v pořizovací hodnotě vyšší než Kč 5000,– musí mít
smlouva nebo jiná listina osvědčující převod písemnou formou a podpisy musí být na jedné listině i v případě, že
to právní předpisy nevyžadují,
2. Příspěvková organizace je povinna předložit zřizovateli nejpozději do 30. září předchozího kalendářního roku plán
oprav a investic na nemovitých věcech, které byly zřizovatelem předány příspěvkové organizaci ke správě k vlastnímu hospodaření, ve kterém budou obsaženy požadavky příspěvkové organizace na provedení oprav a investic na
nemovitých věcech, které byly zřizovatelem předány příspěvkové organizaci k hospodaření,
3. Ředitel příspěvkové organizace je povinen bez zbytečného odkladu předložit zřizovateli prostřednictvím odborného útvaru informaci o provedených kontrolách a inspekcích, které byly provedeny orgány veřejné správy,
4. Ředitel příspěvkové organizace je povinen bez zbytečného odkladu informovat zřizovatele o mimořádných událostech, které nastaly v příspěvkové organizaci a které mohou mít dopad do hospodaření příspěvkové organizace.
Finanční hospodaření
1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí příslušnými právními předpisy;
2. Příspěvková organizace vytváří návrh rozpočtu pro kalendářní rok, který musí být schválen zřizovatelem příspěvkové organizace. Navrhovaný rozpočet předloží příspěvková organizace zřizovateli k projednání vždy nejpozději
do 30. září předchozího kalendářního roku, pokud zřizovatel neurčí jinak. Obsahem rozpočtu jsou výnosy a náklady a ostatní peněžní operace příspěvkové organizace, včetně tvorby a využití peněžních fondů příspěvkové
organizace,
3. Nebude-li zřizovatelem na základě návrhu finančního plánu schválen příspěvek pro příspěvkovou organizaci před
1. lednem rozpočtového roku (totožný s kalendářním rokem), řídí se finanční hospodaření příspěvkové organizace
do schválení příspěvku pravidly schválenými zřizovatelem, které jsou pro příspěvkovou organizaci závazná,
4. Příspěvková organizace účtuje o odpisech podle účetních metod. Odpisový plán příspěvkové organizace schvaluje
zřizovatel,
5. Finanční hospodaření příspěvkové organizace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů,
6. Příspěvková organizace:
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a) hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele či jiných rozpočtů, s prostředky svých fondů, jako i s peněžitými prostředky získanými darem či dotací,
b) trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv
z těchto závazků vyplývajících,
c) užívá dotací a příspěvků z rozpočtu zřizovatele v souladu s jejich účelem a časovou použitelností,
d) hospodaří v souladu s právními předpisy s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z národního fondu a ze zahraničí,
e) hospodaří s prostředky ze školské služby na základě a v souladu s právními předpisy.
7. Účel příspěvku definován bude definován takto:
a) investiční příspěvek individuálně (účelově) na konkrétní investiční akce financované příspěvkovou organizací; a
b) neinvestiční příspěvek v členění:
–– mzdové a související výdaje; a
–– výdaje na opravy a údržbu; a
–– odpisy; a
–– ostatní výdaje příspěvkové organizace
8. Rozpočet doplňkové činnosti stanovuje, hodnotí a nese za něj odpovědnost ředitel příspěvkové organizace. Pokud
příspěvková organizace při své doplňkové činnosti vytváří zisk, může tento zisk použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti; zřizovatel může organizaci písemně povolit jiné využití tohoto zdroje. Doplňková činnost je v účetnictví
příspěvkové organizace vedena odděleně od hlavní činnosti příspěvkové organizace.
9. Za vedení účetnictví příspěvkové organizace odpovídá její ředitel.
Vztah příspěvkové organizace a zřizovatele
1. Funkci zřizovatele plní vůči příspěvkové organizaci orgán obce stanovený dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně orgán či subjekt stanovený zvláštními právními předpisy.
2. Příspěvková organizace v jednotlivých oblastech své činnosti koordinuje svou činnost s příslušným útvarem zřizovatele. V případě odlišných stanovisek příspěvkové organizace a odborného útvaru zřizovatele rozhodne zřizovatel. Příspěvková organizace plní úkoly a zadání stanovené zřizovatelem a dále i povinnosti a úkoly dle zvláštních
právních předpisů.
3. Ředitel příspěvkové organizace je na základě výzvy odborného útvaru zřizovatele povinen:
a) poskytnout informace o čerpání dovolené, volna a jakékoliv jednodenní a delší nepřítomnosti ředitele a jeho zástupce na pracovišti,
b) vyžádat si předchozí písemný souhlas vykonáváním pracovní cesty mimo okres Karlovy Vary,
c) předložit evidenci pracovní doby všech zaměstnanců příspěvkové organizace,
d) předložit jim vydané vnitřní předpisy příspěvkové organizace,
e) poskytnout informace o činnosti jím řízené příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
–– Pronájem a půjčování sportovního náčiní za úplatu;
–– Maloobchod s použitým zbožím;
–– Pronájem nebytových prostor s předchozím souhlasem zřizovatele;
–– Výroba ručních výrobků zpracovatelského průmyslu – dekorativní a upomínkové předměty;
2. Příspěvková organizace je povinna při vykonávání doplňkové činnosti dodržovat ustanovení zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů, jakož i dalších právních předpisů.
3. Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by narušoval plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, musí být sledována odděleně a nesmí být ztrátová. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah
a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla příspěvková organizace zřízena.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 4. 2016
a) úplný název zřizovatele: Město Nová Role
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace
sídlo: Rolavská 234, 362 25 Nová Role
identifikační číslo: 70939837
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a zařízení školního stravování podle § 33 a § 119 školského zákona.
2. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání ve smyslu § 33 školského zákona.
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3. Zařízení školního stravování – školní jídelna poskytuje školní stravování žákům a zajišťuje stravování zaměstnancům příspěvkové organizace ve smyslu § 119 školského zákona.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitelem, může být jen fyzická osoba, která splňuje
požadavky vyplývající ze školského zákona, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění
pozdějších předpisů a je na základě konkursního řízení jmenována zřizovatelem.
2. Ředitel jmenuje svého zástupce. Zástupce ředitele zastupuje ředitele ve všech oblastech, včetně výkonu jeho
oprávnění a závazků, po dobu jeho nepřítomnosti.
3. Podepisování za příspěvkovou organizaci se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu příspěvkové
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis:
c) ředitel příspěvkové organizace; nebo
d) zaměstnanci příspěvkové organizace podle udělení plné moci nebo podle vnitřních předpisů a/nebo je-li to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
4. Ředitel příspěvkové organizace a jeho zástupce nesmí:
e) podnikat ve stejném oboru předmětu činnosti příspěvkové organizace ani vstupovat s příspěvkovou organizací do
obchodních vztahů; a
f) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchod nebo jiná plnění příspěvkové organizace; a
g) účastni se na podnikání jiné společnosti se stejným předmětem podnikání jako je hlavní předmět činnosti nebo
předmět doplňkové činnosti příspěvkové organizace; a
h) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným
předmětem podnikání jako je hlavní předmět činnosti nebo předmět doplňkové činnosti příspěvkové organizace,
jestliže zřizovatel nedá písemně předchozí výslovný souhlas s výkonem takové činnosti ředitelem či jeho zástupcem.
5. V případě porušení ustanovení bodu zřizovací listiny budou analogicky posuzována jako ustanovení o zákazu konkurence ve smyslu ustanovení § 65 z. Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a budou
s nimi spojeny následky stanovené zřizovací listinou a obecně právními předpisy.
6. Ředitel příspěvkové organizace vydá po předchozím písemném schvální zřizovatelem Organizační řád a organizační strukturu příspěvkové organizace, směrnici pro nakládání s majetkem příspěvkové organizace a směrnici pro
doplňkovou činnost příspěvkové organizace.
7. Ředitel příspěvkové organizace vydává další vnitřní předpisy nutné pro zajištění provozu příspěvkové organizace,
popřípadě provádí změny těchto vnitřních předpisů. Ředitel příspěvkové organizace je povinen na základě výzvy
odborného útvaru zřizovatele předložit jakýkoliv vnitřní přepis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
1. Zřizovatel vymezuje majetek ve svém vlastnictví, který předává příspěvkové organizaci k hospodaření (dále rovněž „svěřený majetek“):
a) pozemek p. č. 1094/1 o výměře 7715 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role – ostatní plocha zeleň – oplocený areál
pro potřeby organizace, evidován v hodnotě Kč 872 400,– ;
b) pozemek st. č. 268 o výměře 949 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role – zastavěná plocha (občanská vybavenost)
evidován v hodnotě Kč 113 880,– ;
c) budova č. p. 254 – vlastní budova školy stojící na stavebním pozemku č. 268 včetně obslužných provozů – kuchyně, školní jídelna a údržba; datum pořízení rok 1193, pořizovací cena Kč 5 460 721,20 – vždy k 31. 12. daného
aktuálního období dle evidenční karty města aktualizována cena po odpisech budovy;
d) pozemek st. č. 1299 o výměře 36 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role – zastavěná plocha (ostatní stavba), evidován v hodnotě Kč 4 320,– ;
e) sklad zahradního nábytku bez č. p. stojící na stavebním pozemku č. 1299/1, datum pořízení rok 2002, pořizovací
cena Kč 210 930,– , vždy 31. 12. daného aktuálního období dle evidenční karty města aktualizována cena po odpisech budovy;
f) hmotný investiční majetek v celkové částce Kč 189 576,– z let pořízení 2012 a 2013:
–– sporák kombinovaný s troubou elektrickou, PC Kč 49 038,– z roku 2012;
–– sporák plynový Classico, PC Kč 47 190,– z roku 2013;
–– konvektomat 5x GN 1/1 včetně sady GN, PC Kč 93 348,– z roku 2012.
K 31. 12. daného aktuálního období dle evidenční karty města aktualizovány zůstatkové ceny po odpisech majetku.
g) Movitý majetek v celkové účetní hodnotě Kč 777 350,99 dle předání a inventarizace k 31. 10. 2002.;
2. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a směrnicí pro
nakládání s majetkem příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
–– spravovat svěřený majetek a nakládat se svěřeným majetkem (včetně majetku získaného její vlastní činností)
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v souladu s touto zřizovací listinou směrnicemi, právními předpisy a pokyn zřizovatele tak, aby byl plně efektivně, hospodárně a účelně využíván s ohledem na hlavní účel, k němuž byla příspěvková organizace zřízena;
–– majetkem, pokud to připouští jeho povaha, dále rozmnožovat a pečovat o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení;
–– počínat si tak, aby svým jednáním majetkem nepoškozovala a bezdůvodně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu
anebo výnos z tohoto majetku;
–– chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím;
–– pravidelně kontrolovat jeho řádný stav;
–– zajistit řádné vedení účetní evidence a inventarizace majetku;
–– chránit majetek před neoprávněným zásahem, řádně a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení;
–– pokud se stane, že majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví, je pro ni trvale nepotřebný, bez ohledu na způsob nabytí tohoto majetku, nabídne jej přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvkovou organizace po předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby, a to za podmínek stanovených zřizovatelem;
–– strpět pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření prováděnou zřizovatelem podle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
–– provádět dispozice se svěřeným majetkem Města Nová Role nebo jej zatěžovat, zejména zřídit věcné břemeno,
zástavní právo nebo předkupní právo,
–– bez souhlasu zřizovatele převést na jiného hmotný a nehmotný majetek,
–– zakládat nebo zřizovat jiné právnické osoby nebo nabývat majetkovou účast v právnických osobách,
–– poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům
a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
–– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru, s výjimkou půjček
zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
–– zajišťování závazků třetích osob,
–– vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem,
–– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu
s právem koupě předmětu nájmu,
–– bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele přijímat akcie či jiné cenné papíry jako protihodnotu za své
pohledávky vůči jiným subjektům,
–– nakupovat obchodní podíly, akcie či jiné cenné papíry nebo jiné investiční nástroje,
–– uzavírat smlouvy o sdružení bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
–– nabývat majetek nebo užívat majetek cizí,
–– jí svěřený nebo jiný nabytý majetek držet, bezúplatně užívat a požívat jeho plody a užitky, nabývat pouze majetek potřebný k plnění jejího účelu nebo k činnostem s tím souvisejícím,
–– přijímat na svůj účet úplatu školské služby na základě a v souladu s právními předpisy.
Vymezení dalších práv a povinností
1. Převádí-li příspěvková organizace na jiný subjekt majetek v pořizovací hodnotě vyšší než Kč 5000,– musí mít
smlouva nebo jiná listina osvědčující převod písemnou formou a podpisy musí být na jedné listině i v případě, že
to právní předpisy nevyžadují,
2. Příspěvková organizace je povinna předložit zřizovateli nejpozději do 30. září předchozího kalendářního roku plán
oprav a investic na nemovitých věcech, které byly zřizovatelem předány příspěvkové organizaci ke správě k vlastnímu hospodaření, ve kterém budou obsaženy požadavky příspěvkové organizace na provedení oprav a investic na
nemovitých věcech, které byly zřizovatelem předány příspěvkové organizaci k hospodaření,
3. Ředitel příspěvkové organizace je povinen bez zbytečného odkladu předložit zřizovateli prostřednictvím odborného útvaru informaci o provedených kontrolách a inspekcích, které byly provedeny orgány veřejné správy,
4. Ředitel příspěvkové organizace je povinen bez zbytečného odkladu informovat zřizovatele o mimořádných událostech, které nastaly v příspěvkové organizaci a které mohou mít dopad do hospodaření příspěvkové organizace.
Finanční hospodaření
1. Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí příslušnými právními předpisy;
2. Příspěvková organizace vytváří návrh rozpočtu pro kalendářní rok, který musí být schválen zřizovatelem příspěvkové organizace. Navrhovaný rozpočet předloží příspěvková organizace zřizovateli k projednání vždy nejpozději
do 30. září předchozího kalendářního roku, pokud zřizovatel neurčí jinak. Obsahem rozpočtu jsou výnosy a náklady a ostatní peněžní operace příspěvkové organizace, včetně tvorby a využití peněžních fondů příspěvkové
organizace,
3. Nebude-li zřizovatelem na základě návrhu finančního plánu schválen příspěvek pro příspěvkovou organizaci před
1. lednem rozpočtového roku (totožný s kalendářním rokem), řídí se finanční hospodaření příspěvkové organizace
do schválení příspěvku pravidly schválenými zřizovatelem, které jsou pro příspěvkovou organizaci závazná,
4. Příspěvková organizace účtuje o odpisech podle účetních metod. Odpisový plán příspěvkové organizace schvaluje
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zřizovatel,
5. Finanční hospodaření příspěvkové organizace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů,
6. Příspěvková organizace:
a) hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele či jiných rozpočtů, s prostředky svých fondů, jako i s peněžitými prostředky získanými darem či dotací,
b) trvale sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv
z těchto závazků vyplývajících,
c) užívá dotací a příspěvků z rozpočtu zřizovatele v souladu s jejich účelem a časovou použitelností,
d) hospodaří v souladu s právními předpisy s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických
osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z národního fondu a ze zahraničí,
e) hospodaří s prostředky ze školské služby na základě a v souladu s právními předpisy.
7. Účel příspěvku definován bude definován takto:
a) investiční příspěvek individuálně (účelově) na konkrétní investiční akce financované příspěvkovou organizací; a
b) neinvestiční příspěvek v členění:
–– mzdové a související výdaje; a
–– výdaje na opravy a údržbu; a
–– odpisy; a
–– ostatní výdaje příspěvkové organizace
8. Rozpočet doplňkové činnosti stanovuje, hodnotí a nese za něj odpovědnost ředitel příspěvkové organizace. Pokud
příspěvková organizace při své doplňkové činnosti vytváří zisk, může tento zisk použít jen ve prospěch své hlavní
činnosti; zřizovatel může organizaci písemně povolit jiné využití tohoto zdroje. Doplňková činnost je v účetnictví
příspěvkové organizace vedena odděleně od hlavní činnosti příspěvkové organizace.
9. Za vedení účetnictví příspěvkové organizace odpovídá její ředitel.
Vztah příspěvkové organizace a zřizovatele
1. Funkci zřizovatele plní vůči příspěvkové organizaci orgán obce stanovený dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, případně orgán či subjekt stanovený zvláštními právními předpisy.
2. Příspěvková organizace v jednotlivých oblastech své činnosti koordinuje svou činnost s příslušným útvarem zřizovatele. V případě odlišných stanovisek příspěvkové organizace a odborného útvaru zřizovatele rozhodne zřizovatel. Příspěvková organizace plní úkoly a zadání stanovené zřizovatelem a dále i povinnosti a úkoly dle zvláštních
právních předpisů.
3. Ředitel příspěvkové organizace je na základě výzvy odborného útvaru zřizovatele povinen:
a) poskytnout informace o čerpání dovolené, volna a jakékoliv jednodenní a delší nepřítomnosti ředitele a jeho zástupce na pracovišti,
b) vyžádat si předchozí písemný souhlas vykonáváním pracovní cesty mimo okres Karlovy Vary,
c) předložit evidenci pracovní doby všech zaměstnanců příspěvkové organizace,
d) předložit jim vydané vnitřní předpisy příspěvkové organizace,
e) poskytnout informace o činnosti jím řízené příspěvkové organizace.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením§ 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím okruhům doplňkové
činnosti:
–– Pronájem nebytových prostor po předchozím souhlasu zřizovatele;
Poskytování pedagogických služeb pro rodinu a domácnost – krátkodobé hlídání dětí (vč. dětí do 3 let věku);
–– Stravovací služby;
–– Výroba ručních výrobků zpracovatelského průmyslu – dekorativní a upomínkové předměty;
–– Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
–– Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží;
–– Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží.
2. Příspěvková organizace je povinna při vykonávání doplňkové činnosti dodržovat ustanovení zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů, jakož i dalších právních předpisů.
3. Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by narušoval plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, musí být sledována odděleně a nesmí být ztrátová. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah
a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla příspěvková organizace zřízena.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
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MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 3
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 22. 3. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 3
b) název příspěvkové organizace: Příspěvková organizace Za Trojku
sídlo: Čajkovského 12a/12, Praha 3, 130 00
identifikační číslo: 00879738
Dodatkem č. 2 zřizovací listiny předává zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření movitý majetek umístění
v KC Kozlovna, Za Žižkovskou vozovnou 18, jehož soupis je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
MĚSTKÁ ČÁST PRAHA 7
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Praha 7, Korunovační 8
sídlo: Korunovační 8/164, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 61389820
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) základní škola,
b) školní družina,
c) školního stravování,
d) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
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i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
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od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné
evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
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b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
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Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch;
i) psychologické poradenství a diagnostika;
j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.,
a zboží tímto zákonem vyloučeného.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
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a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7,
				
Umělecká 8
sídlo: Umělecká 8/850, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 60435216
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 a § 44
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) základní školy,
c) školní družiny,
d) školní klub,
e) školního stravování,
f) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
6. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
7. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
8. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
9. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
10. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
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zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou, úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
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poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, po-
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kud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
g) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
h) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
i) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
j) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
k) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
l) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této
zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch;
i) psychologické poradenství a diagnostika;
j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.,
a zboží tímto zákonem vyloučeného.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7,
				
Františka Křížka 2
sídlo: Františka Křížka 2/490, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 62930958
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) základní školy,
b) školní družiny,
c) školní klub,
d) školního stravování,
e) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
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přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné
evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
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svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
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d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
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f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch;
i) psychologické poradenství a diagnostika;
j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.,
a zboží tímto zákonem vyloučeného.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4
sídlo: Strossmayerovo náměstí 4/990, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 61389838
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 16, § 44
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) základní školy,
b) školní družina,
c) školní klub,
d) školního stravování,
e) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
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c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
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územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou, úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organi-
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zaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této
zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch;
i) psychologické poradenství a diagnostika;
j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.,
a zboží tímto zákonem vyloučeného.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na zá-
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kladě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34
sídlo: Ortenovo náměstí 34/1295, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 6293016
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) základní školy,
b) školní družiny,
c) školního stravování,
d) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
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a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
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3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou, úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
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Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
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darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této
zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch;
i) psychologické poradenství a diagnostika;
j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.,
a zboží tímto zákonem vyloučeného.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Praha 7, Tusarova 21
sídlo: Tusarova 21/790, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 62930991
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 a § 44
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) základní školy,
c) školní družiny,
d) školního stravování,
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e) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
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2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné

stránka 78

Ústřední věstník

Částka 4/2016

evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
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a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
3. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
4. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
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b)
c)
d)
e)
f)
3.

doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch;
i) psychologické poradenství a diagnostika;
j) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb.,
a zboží tímto zákonem vyloučeného.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Praha 7, Kostelní 37/7
sídlo: Kostelní 37/7, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 70886253
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) školního stravování,
c) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
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a podle pokynů zřizovatele,
zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
b)
c)
d)
e)
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Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
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účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
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Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
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článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Praha 7, Nad Štolou 6
sídlo: Nad Štolou 6/1277, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 70886261
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) školního stravování,
c) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
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–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
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a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si ne-

stránka 88

Ústřední věstník

Částka 4/2016

movitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
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pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Praha 7, Letohradská 1a
sídlo: Letohradská 1a/712, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 70886733
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) školního stravování,
c) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
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2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
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zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodpo-
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rující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
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f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
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4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
b) název příspěvkové organizace: Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,
				
Praha 7, Na Výšinách 3
sídlo: Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 49624415
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) školního stravování,
c) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
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h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
–– s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
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nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40
tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
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rezervní fond
investiční fond
fond odměn
fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
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zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 18. 1. 2016
a) úplný název zřizovatele: Městská část Praha 7
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b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a
sídlo: Na Maninách 1080/29a, Praha 7, 170 00
identifikační číslo: 65993896
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
1. Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou je v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, provoz
a) mateřské školy,
b) školního stravování,
c) závodního stravování zaměstnanců.
2. Hlavním předmětem činnosti je uskutečňovat výchovu, základní vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním
přímo související, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ka, kterého/kterou jmenuje a odvolává podle ustanovení
školského zákona zřizovatel.
2. Jmenování a odvolání ředitele/ky se řídí ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů. Práva a povinnosti ředitele/ky jsou blíže specifikovány v ustanovení § 164 a § 165 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ředitel/ka příspěvkové organizace plní úkoly plní úkoly vedoucího příspěvkové organizace.
4. Ředitel/ka je oprávněn/a jednat ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně a v plném rozsahu daném
zřizovací listinou.
5. Ředitel/ka je odpovědný/á za činnost příspěvkové organizace v souladu s obecně platnými právními předpisy a za
uzavřených smluvních vztahů, za hospodárnou správu vypůjčeného a svěřeného majetku a za řádné využívání
přidělených nebo získaných finančních prostředků.
6. Ředitel/ka příspěvkové organizace dále:
a) předkládá zřizovateli návrh rozpočtu příspěvkové organizace a jeho změnu, účetní závěrky příspěvkové organizace v rozsahu stanoveném zřizovatelem pro příslušné období, rozbory hospodaření příspěvkové organizace, návrh
odpisového plánu podle ust. § 28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
a podle pokynů zřizovatele,
b) zpracovává Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok podle pokynů zřizovatele,
c) předkládá návrh na změny zřizovací listiny a změny zápisu do rejstříku škola a školských zařízení,
d) předkládá ke schválení návrhy právních jednání, k nimž zřizovatel vyžaduje svůj předchozí souhlas,
e) předkládá zřizovateli řádnou i mimořádnou fyzickou inventuru týkající se hmotného a nehmotného majetku, dokladovou inventuru a zápis o inventarizaci včetně vyčíslení případných inventarizačních rozdílů,
f) předkládá zřizovateli inventarizaci rozvážných účtů, přehled pohledávek (VYK), včetně komentáře s popisem
způsobu vymáhání pohledávek a výsledků tohoto vymáhání,
g) řídí se příslušnými metodickými pokyny, doporučeními a předpisy zřizovatele,
h) jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce,
i) jmenuje a odvolává vedoucího/vedoucí jednotlivých organizačních útvarů.
7. V písemném styku ředitel/ka příspěvkové organizace jedná tak, že k uvedení názvu příspěvkové organizace připojí
svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
Majetkové zajištění příspěvkové organizace
1. Majetkové zajištění činnosti příspěvkové organizace, které zřizovatel svěřil této příspěvkové organizaci k bezplatnému užívání formou výpůjčky nemovitého majetku nebo formou svěření movitého majetku, zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a hodnota tohoto majetku je přesně vymezena v předávacím protokolu, a to na základě
inventury, provedené ke dni předání této zřizovací listiny.
2. Příspěvková organizace hospodaří:
a) v hlavní činnosti
–– s příspěvkem zřizovatele,
–– s příspěvkem ze státního rozpočtu,
–– s vlastními zdroji,
–– s fondy, které příspěvková organizace vytváří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
–– s cizími zdroji,
–– s dary od fyzických nebo právnických osob – účelové, nebo neúčelové,
–– s dotací.
b) v doplňkové činnosti
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- s prostředky z doplňkové činnosti, kterou má příspěvková organizace uvedenou ve zřizovací listině.
3. Financování hlavní činnosti je odděleno od financování doplňkové činnosti.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
1. Zřizovatel je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy (dále jen „Statut“) oprávněn nakládat s majetkem hlavního města Prahy, který byl zřizovateli svěřen
do správy. Při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy vykonává zřizovatel práva a povinnosti
vlastníka v rozsahu vymezeném zákonem a Statutem.
2. Zřizovatel přenechává škole formou bezplatné výpůjčky k hospodaření nemovitý a svěřuje movitý majetek (dále
také „majetek“) s veškerými právy a povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pravidel o hospodaření
s obecným majetkem k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, včetně doplňkové. Součástí tohoto majetku jsou
i pohledávky, majetek nemovitý a movitý pořízený školou od doby jejího zřízení z jiných finančních zdrojů než
přidělených nebo získaných vlastní činností.
3. Veškerý majetek, přenechaný příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce, musí být příspěvkovou
organizací využíván efektivně a ekonomicky především k hlavnímu účelu, k němuž byla příspěvková organizace
zřízena.
4. Inventurní stav vypůjčeného majetku je přílohou smlouvy o výpůjčce, kterou zřizovatel přenechává příspěvkové
organizaci jmenovitě určené věci mající charakter nemovité věci k plnění jejích úkolů formou bezplatného dočasného užívání. Celková inventarizace vypůjčeného majetku podle platných právních předpisů a zároveň v souladu
s vnitřními předpisy zřizovatele, bude provedena ke dni podpisu této zřizovací listiny a vždy k poslednímu dni
kalendářního roku.
5. Rozsah movitého majetku, který byl škole svěřen k hospodaření, bude každoročně aktualizován provedením fyzické inventarizace hmotného majetku příspěvkové organizace. Rozsah movitého majetku, který je přenechán
příspěvkové organizaci ke dni podpisu této zřizovací listiny, je popsán v Inventárním soupisu movitého majetku.
Změny ve struktuře a rozsahu movitého majetku, svěřeného škole, samy o sobě nezakládají důvod ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž
byla zřízena:
Obecná ustanovení
1. Hospodaření příspěvkové organizace s majetkem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, dále zřizovací listinou příspěvkové organizace, rozhodnutím zřizovatele a podmínkami obsaženými ve smlouvě o výpůjčce. Hospodaření příspěvkové organizace musí být vedené v souladu s ustanoveními
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek
a) pro svého zřizovatele
–– majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se jí přenechává k hospodaření dnem
nabytí do majetku zřizovatele. Předchozí písemný souhlas zřizovatele je nutný k nabytí nemovité věci školou
od subjektu odlišného od zřizovatele. V případě nabytí majetku děděním je rovně nutný předchozí písemný
souhlas zřizovatele.
b) též do svého vlastnictví majetek získaný
–– bezúplatným převodem od zřizovatele bez povinnosti tento majetek vrátit zřizovateli,
–– přijetím daru,
–– děděním,
–– úhradou z investičního fondu (pouze z části tvořené z vlastních zdrojů).
c) Příspěvková organizace podle ust. § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky
přijatými z rozpočtu zřizovatele a státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od
fyzických nebo právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničních veřejných zdrojů.
3. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený či svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností,
a) držet a účelně hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této
zřizovací listiny,
b) řádně pečovat o zachování a rozvoj tohoto majetku, udržovat jej a provádět jeho opravy běžnou údržbu, provádět
zákonem stanovené revize,
c) vést evidenci a účetnictví majetku, provádět inventarizaci majetku podle ust. § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví v platném znění,
d) odepisovat dlouhodobý majetek,
e) vyřazovat popř. prodávat drobný dlouhodobý majetek s tím, že dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40

Částka 4/2016

Ústřední věstník

stránka 101

tis. Kč a nehmotný dlouhodobý majetek nad 60 tis. Kč může vyřazovat a prodávat jen s předchozím souhlasem
zřizovatele,
f) při nakládání s majetkem je povinna dodržovat povinnosti uložené zřizovatelem.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat interní směrnice upravující nakládání s
a) s vypůjčením majetkem,
b) svěřeným majetkem,
c) vlastním majetkem,
a oznamovat zřizovateli nabytí majetku pro zřizovatele a předávat zřizovateli potřebné podklady pro vedení jednotné evidence majetku.
4. Příspěvková organizace je oprávněna
a) v postavení pronajímatele uzavírat jednorázové nájemní smlouvy k užívání budov, nebytových prostor a pozemků
vhodných k využívání, jestliže majetek daný příspěvkové organizaci zřizovatelem k dispozici bude přesahovat
svou velikostí rozsah plněných úkolů příspěvkovou organizací v dalším období a pouze v případě, že uzavření
takové nájemní smlouvy nebude bránit řádnému chodu příspěvkové organizace při plnění jejího hlavního účelu,
a to pouze na dobu určitou, která nepřesáhne dobu maximálně 12 měsíců po sobě jdoucích za nájemné neodporující dobrým mravům. K opakovanému uzavření nájemní smlouvy se stejným nájemcem, a obsahově shodným
předmětem účelem nájmu je potřeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.
b) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní smlouvu na služební byt (byt školníka) na dobu neurčitou či určitou,
úplatně, v závislosti na délce sjednaného smluvního vztahu na výkon práce pro příspěvkovou organizaci;
c) v postavení pronajímatele uzavírat nájemní a jiné smlouvy o užívání neuvedené v bodě 8.4 a) a 8.4 b) pouze na
základě předchozího souhlasu zřizovatele,
d) uzavírat smlouvy o partnerství s jinými příspěvkovými organizacemi (školami, školskými zařízeními nebo dalšími
osobami oprávněnými k výkonu činnosti související s předmětem partnerství), kde hlavním cílem bude podpora
kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele,
e) veškeré smlouvy, které budou uzavřeny s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, je oprávněna příspěvková
organizace ukončit z vlastní iniciativy pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
5. Příspěvková organizace zodpovídá za plnění všech zákonných povinností týkajících se ekonomické oblasti. Vede
účetnictví v souladu se zákonnými normami a s požadavky zřizovatele, který metodicky zajišťuje oblast účetních
odpisů, stanovuje termíny předání jednotlivých požadavků, případně metodicky usměrňuje příspěvkovou organizaci tak, aby bylo zachováno přehledně a jednotně zpracování účetních dokladů. Příspěvková organizace je povinna hospodařit s vypůjčeným a svěřeným majetkem v souladu se zákonnými normami. Dále je povinna uvedený
majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s náplní své hlavní i doplňkové činnosti, majetek zabezpečit proti
zničení, znehodnocení, ztrátě nebo zcizení; s nepotřebným majetkem je povinna nakládat způsoby a za podmínek
stanovených zvláštními předpisy, provádět dle pokynů zřizovatele inventarizaci podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příspěvková organizace vytváří tyto své peněžní fondy:
a) rezervní fond
b) investiční fond
c) fond odměn
d) fond kulturních a sociálních potřeb
Zůstatky z peněžních fondů se po skončení kalendářního roku převádějí do následujícího roku. Tvorba fondů
a hospodaření s nimi se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů. K tomu je vydávána metodika zřizovatele ve formě Pravidel pro
hospodaření s fondy, finanční vypořádání a doplňkovou činnost.
7. Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace samostatně v rámci platné
právní úpravy. Příspěvková organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě (finanční leasing) nebo smlouvou o operativním leasingu jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Nemovitý majetek
8. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 12 měsíců jen s předchozím souhlasem zřizovatele a za podmínek uvedených
v bodě 8.4 této zřizovací listiny. Výjimkou ze zásady uvedené v předchozí větě je pronájem služebního bytu zaměstnanci školy (pronájem bytu pro školníky školníka viz bod 8.4 b), na dobu vymezenou trvání zaměstnaneckého
poměru tohoto zaměstnance školy.
Movitý majetek
9. Příspěvková organizace není oprávněna uzavírat smlouvy o výpůjčce nebo o úvěru, bez předchozího souhlasu
zřizovatele.
10. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat je jako protihodnotu za
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své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
11. Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým majetkem nabídnout tento
majetek zřizovateli k jeho dalšímu využití.
Jiná majetková práva
12. Příspěvková organizace je oprávněna odepisovat pohledávky do výše 3.000,– Kč v každém jednotlivém případě,
které jsou prokazatelně nevymahatelné či promlčené. Bližší podmínky tohoto nakládání se svěřeným majetkem
upravují příslušná pravidla zřizovatele.
Příspěvková organizace není oprávněna:
a) zatěžovat vypůjčený nebo svěřený majetek, zejména zřídit věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní právo,
b) zcizovat vypůjčený či svěřený majetek (např. prodat, směnit, darovat),
c) vložit tento vypůjčený či svěřený majetek do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat
k účasti na podnikání třetích osob,
d) zřizovat nebo zakládat právnické osoby nebo mít majetkovou účast v právnických osobách zřízených nebo založených za účelem podnikání,
e) zajišťovat své závazky bez souhlasu zřizovatele a zajišťovat závazky třetích osob,
f) vystavovat nebo akceptovat směnky, být směnečným ručitelem,
g) poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou
–– obvyklých peněžních nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám z fondu kulturních a sociálních
potřeb,
–– bezúplatného převodu vlastního nepotřebného majetku nabytého bezúplatným převodem od zřizovatele za
předpokladu předchozího písemného souhlasu poskytnutého zřizovatelem,
h) použít finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem,
i) převést do svého peněžního fondu více finančních prostředků než stanoví platné právní předpisy nebo rozhodne
zřizovatel,
j) použít provozní prostředky na účel, který měly být použity na prostředky fondu peněžního, tj. rezervního fondu,
fondu investic, fondu odměn, fondu kulturních a sociálních potřeb,
k) překročit stanovený nebo přípustný objem finančních prostředků na platy, pokud toto překročení do 31. 12. Každého kalendářního roku nekryje ze svého fondu odměn.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
1. Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů při nakládání s finančními prostředky
ze státního rozpočtu zákonem č. 208/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platnými a účinnými daňovými a účetními předpisy.
2. Zřizovatel podle § 9 odst. 3 v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správně v platném znění nahrazuje funkci interního auditu příspěvkové organizace veřejnoprávní kontrolou podle části druhé tohoto zákona. Příspěvková organizace vytváří podmínky k provádění kontroly rozsahu
a způsobem stanoveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů v platném znění a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontroly.
Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli
1. Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z toho vyplývající.
2. Vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli vyplývá zejména ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dalších právních předpisů a z ustanovení této Zřizovací listiny.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vymezenými pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
3. Předchozí souhlas zřizovatele se poskytuje vždy pouze pro jedno právní jednání a je jeho součástí. Zřizovatel současně poskytuje touto zřizovací listinou předchozí písemný souhlas pro přijímání účelově neurčených peněžních
darů podle ust. § 37b odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Předchozí souhlas zřizovatele pro přijímání účelově neurčených peněžních darů je společný
pro více právních jednání příspěvkové organizace.
4. Bez předchozího souhlasu je právní jednání příspěvkové organizace neplatné.
5. Udělený předchozí souhlas zřizovatele lze dodatečně odejmout do doby, než právní jednání nabude účinnosti, pokud po vydání předchozího souhlasu vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodování
a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.
6. Zřizovatel rozhodne v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným Radou MČ Praha 7 č. 0430/12-R ze dne
11. 6. 2012 stanovil počet jejích členů.
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7. Příspěvková organizace postupuje při zadávání veřejných zakázek výhradně dle platného zákona a příslušné metodiky předané zřizovatelem.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace:
1. Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Příspěvková organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost za dále uvedených podmínek
a předpokladů:
a) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace,
b) doplňková činnost bude zejména zaměřena na rozšíření vzdělávací činnosti příspěvkové organizace,
c) doplňkovou činnost budou lépe využity hospodářské možnosti příspěvkové organizace,
d) doplňková činnost nebude celkově vykazovat ztrátu za kalendářní rok,
e) zisk dosažený v doplňkové činnosti bude využit pro hlavní účel činnosti,
f) náklady a výnosy doplňkové činnosti budou sledovány odděleně od hlavní činnosti.
3. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, která je použije ve
prospěch hlavní činnosti.
4. Zřizovatel trvale povoluje příspěvkové organizaci v návaznosti na její vymezený účel a předmět činnosti v této
zřizovací listině podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňkovou činnost:
a) pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
c) poskytování služeb pro rodinu a domácnost;
d) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
e) výchova a mimoškolní vzdělávání;
f) poskytování tělovýchovných služeb;
g) reklamní činnost a marketing;
h) pronájem reklamních ploch.
5. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci využít veškerý majetek, který jí byl poskytnut od zřizovatele na základě smlouvy o výpůjčce nebo svěřením pro provozování doplňkové činnosti za podmínek uvedených v tomto
článku.
6. Výkony, služby a výrobky v doplňkové činnosti se oceňují v souladu s platnými právními předpisy. Kalkulace cen,
nákladů a výnosů musí být zpracovány do směrnic o provozování doplňkové činnosti, které vydává ředitel školy.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena:
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.
MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
oznamuje
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Trhový Štěpánov
b) název příspěvkové organizace: Základní škola Trhový Štěpánov
nový název: Základní škola Trhový Štěpánov, příspěvková organizace
sídlo: 257 63 Trhový Štěpánov
identifikační číslo: 70998540
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Trhový Štěpánov
b) název příspěvkové organizace: Školní jídelna Trhový Štěpánov
nový název: Školní jídelna Trhový Štěpánov, příspěvková organizace
sídlo: 257 63 Trhový Štěpánov
identifikační číslo: 70998566
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
změnu u příspěvkové organizace ke dni 1. 12. 2015
a) úplný název zřizovatele: Město Trhový Štěpánov
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola Trhový Štěpánov
nový název: Mateřská škola Trhový Štěpánov, příspěvková organizace
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sídlo: 257 63 Trhový Štěpánov
identifikační číslo: 70998558
Ostatní části zřizovací listiny zůstávají beze změny.
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