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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Jihomoravský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Obchodní akademie, StĜední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno,
pĜíspČvková organizace
nový název: Obchodní akademie, stĜední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, pĜíspČvková
organizace
sídlo: KotláĜská 263/9, Brno, 611 53
identifikaþní þíslo: 00566381
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Jihomoravský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, KotláĜská, pĜíspČvková
organizace
nový název: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, pĜíspČvková organizace
sídlo: KotláĜská 267, Brno 602 00
nové sídlo: Pionýrská 254/23, 602 00 Brno
identifikaþní þíslo: 00566772
KARLOVARSKÝ KRAJ
oznamuje

zrušení pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 1. 2021
a) úplný název zĜizovatele: Karlovarský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a mateĜská škola pĜi Léþebných lázních LáznČ Kynžvart, pĜíspČvková
organizace
sídlo: LázeĖská 153, 354 91 LáznČ Kynžvart
identifikaþní þíslo: 70846553
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 25. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Královéhradecký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední prĤmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové MČsto nad Metují
sídlo: ýeskoslovenské armády 376, 549 01 Nové MČsto nad Metují
identifikaþní þíslo: 48623725
Z pĜílohy soupis a specifikace nemovitého majetku je pĜíspČvkové organizaci pĜedáván k hospodaĜení nemovitý majetek, který
je uveden v pĜíloze þ. 1 dodatku.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 28. 7. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Královéhradecký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: ýeská lesnická akademie Trutnov – stĜední škola a vyšší odborná škola
sídlo: Lesnická 9, 541 11 Trutnov
identifikaþní þíslo: 60153296
Z pĜílohy soupis a specifikace nemovitého majetku je pĜíspČvkové organizaci pĜedáván k hospodaĜení nemovitý majetek, který
je uveden v pĜíloze þ. 1 dodatku.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 30. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Královéhradecký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Správa silnic Královehradeckého kraje
sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
identifikaþní þíslo: 70947996
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
ýl. 2 Základní úþel novČ zní:
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Organizace je zĜízena za úþelem správy silnic II. a III. tĜídy a úþelových komunikací (bývalé silnice II. a III. tĜídy) jejich
pĜíslušenství a silniþních pozemkĤ ve vlastnictví Královehradeckého kraje.
ýl. 2 odst. 1 novČ zní:
Vedení majetkové evidence silnic, pĜíslušenství, silniþních pozemkĤ a pozemkĤ pod stavbami úþelových komunikací. Vedení
majetkové evidence oznaþníkĤ zastávek (ust. § 13 odst. 2) písm. b) zákona þ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ), které se nacházejí u pozemních komunikací svČĜených pĜíspČvkové organizaci do správy a dále
tČch oznaþníkĤ zastávek, ke kterým nabyde Královéhradecký kraj vlastnické právo.
ýl. 4 odst. 6 novČ zní:
Operativní hlášení zjištČní závad na silnicích II. a III. tĜídy, stejnČ tak na úþelových komunikacích, které jsou organizaci svČĜeny
do správy, vþ. požadavkĤ na jejich odstranČní pro zajištČní bezpeþného a plynulého silniþního provozu osobČ urþené
Královehradeckým krajem k odstraĖování tČchto závad.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Královéhradecký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ, Hradec Králové, Vocelova 1338
sídlo: Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
identifikaþní þíslo: 00175790
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
se mČní takto:
ýl. 2 zĜizovací listiny zní:
Vymezení hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti
Základní úþel:
Organizace vykonává þinnost stĜední školy, domova mládeže, školní jídelny a školní jídelny - výdejny. Jejím hlavním úþelem
je výchova a vzdČlávání žákĤ.
PĜedmČt hlavní þinnosti:
1. Rozvíjí vČdomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdČlávání dĤležité pro osobní
rozvoj jedince. Poskytuje žákĤm obsahovČ odborné vzdČlání spojené se všeobecným vzdČláním a upevĖuje jejich
hodnotovou orientaci. StĜední vzdČlávání dále vytváĜí pĜedpoklady pro plnoprávný osobní a obþanský život,
samostatné získávání informací a celoživotní uþení, pokraþování v navazujícím vzdČlávání a pĜípravu pro výkon
povolání nebo pracovní þinnosti.
2. UskuteþĖuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých pĜedmČtĤ nebo jiných ucelených þástí uþiva nebo pomaturitní
specializaþní kurzy za úplatu dle § 114 zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším
odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
3. ZajišĢuje žákĤm celodenní výchovu, ubytování, sportovní a zájmové þinnosti v dobČ mimo vyuþování.
4. UskuteþĖuje školní stravování žákĤ v dobČ jejich pobytu ve škole a ve školském zaĜízení.
5. ZajišĢuje stravování vlastních zamČstnancĤ dle školského zákona.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 20. 3. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Královéhradecký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Správa silnic Královehradeckého kraje
sídlo: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
identifikaþní þíslo: 70947996
DoplĖuje se pĜíloha zĜizovací listiny Soupis a specifikace nemovitého majetku, který je pĜedán pĜíspČvkové organizaci
k hospodaĜení, a to o nemovitý majetek následující specifikace.
Ostatní ustanovení zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.

OLOMOUCKÝ KRAJ
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820
sídlo: Nová 1820, 753 01 Hranice
identifikaþní þíslo: 00600903
Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
sídlo: Pöttingova 2, 771 00 Olomouc
identifikaþní þíslo: 00600938
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Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Sigmundova stĜední škola strojírenská, Lutín
sídlo: Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín
identifikaþní þíslo: 66935733
Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední škola ĜezbáĜská, Tovaþov, Nádražní 146
sídlo: Nádražní 146, 751 01 Tovaþov
identifikaþní þíslo: 14616831
Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
sídlo: Opavská 8, 785 01 Šternberk
identifikaþní þíslo: 00848794
Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
sídlo: Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc
identifikaþní þíslo: 13643606
Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 21. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium Jakuba Škody, PĜerov, Komenského 29
sídlo: Komenského 29, 750 11 PĜerov
identifikaþní þíslo: 00842966
Stávající PĜíloha þ. 1 zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novou PĜílohou þ. 1.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Centrum sociálních služeb ProstČjov, pĜíspČvková organizace
sídlo: Lidická 86, 796 01 ProstČjov
identifikaþní þíslo: 47921293
PĜíloha þ. 1 ke zĜizovací listinČ – Vymezení majetku v hospodaĜení pĜíspČvkové organizace – se v dotþených þástech mČní
takto:
ýást A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým znČním
ýást B) Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje novým znČním
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜedisko sociální prevence Olomouc, pĜíspČvková organizace
sídlo: Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
identifikaþní þíslo: 75004437
PĜíloha þ. 1 ke zĜizovací listinČ – Vymezení majetku v hospodaĜení pĜíspČvkové organizace – se v dotþených þástech mČní
takto:
ýást A1) Stavby – budovy ZAPSANÉ v katastru nemovitostí se nahrazuje novým znČním
ýást B) Nemovitý majetek – pozemky se nahrazuje novým znČním
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 1. 2021
a) úplný název zĜizovatele: Olomoucký kraj
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b) název pĜíspČvkové organizace: Odborné uþilištČ a Praktická škola, Lipová – láznČ 458
nový název: StĜední škola Ĝemesel Odborné uþilištČ Lipová - láznČ
sídlo: 790 61 Lipová – láznČ 458
identifikaþní þíslo: 00843032
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
Stávající þlánek II. zĜizovací listiny se ruší a nahrazuje se novým þlánkem II.
Hlavním úþelem zĜízení organizace je poskytování výchovy a vzdČlávání.
PĜedmČt þinnosti organizace je vymezen pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním,
stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), v platném znČní (dále jen „školský zákon“), a provádČcími
pĜedpisy k nČmu.
PĜíspČvková organizace vykonává þinnost tČchto škol a školských zaĜízení – stĜední škola, internát a školní jídelna.
PĜíspČvková organizace je oprávnČna poskytovat stravování vlastním zamČstnancĤm.
V ostatních þástech zĤstává zĜizovací listina beze zmČny.
PARDUBICKÝ KRAJ
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Pardubický kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Domov na rozcestí Svitavy
sídlo: Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy
identifikaþní þíslo: 70157286
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
mČní se takto:
Do pĜílohy þ. 2 – seznam pozemkĤ, vymezující nemovitý majetek, který je pĜedán organizaci k hospodaĜení, se doplĖuje
následující položka:
 pozemek, oznaþený jako p.p.þ. 1928/27, obec Svitavy, k.ú. Svitavy-pĜedmČstí
Ostatní þásti zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Pardubický kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikaþní þíslo: 70157286
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
mČní se takto:
Do pĜílohy þ. 2 – seznam pozemkĤ, vymezující nemovitý majetek, který je pĜedán organizaci k hospodaĜení, se doplĖuje
následující položka:
 pozemek, oznaþený jako p.p.þ. 4245/90, obec Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
Ostatní þásti zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 20. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Pardubický kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Domov u studánky
sídlo: Anenská studánka 41, 563 01 Lanškroun
identifikaþní þíslo: 70157286
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
mČní se takto:
Do pĜíloh þ. 1 a 2 – seznam budov a seznam pozemkĤ, vymezující nemovitý majetek, který je pĜedán organizaci k hospodaĜení,
se doplĖují následující položky:
- pozemek, oznaþený jako st.p.þ. 360, jehož souþástí je budova þ.p. 23 - stavba obþanského vybavení,
- pozemek, oznaþený jako st.p.þ. 1095, jehož souþástí je stavba bez þp/þe – garáž,
- pozemek, oznaþený jako p.p.þ. 2491/1,
- pozemek, oznaþený jako p.p.þ. 2492/1,
- pozemek, oznaþený jako p.p.þ. 2492/2,
vše v obci a katastrálním území Dolní ýermná.
Ostatní þásti zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.

STěEDOýESKÝ KRAJ
oznamuje
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zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtský domov a Školní jídelna, Sázava, Benešovská 7
sídlo: Benešovská 7, 285 06 Sázava
identifikaþní þíslo: 70838429
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Obchodní akademie, Vlašim, V SadČ 1565
sídlo: V SadČ 1565, 258 01 Vlašim
identifikaþní þíslo: 61664537
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1
sídlo: Racek 1, 256 01 Benešov
identifikaþní þíslo: 70843503
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
sídlo: Talichova 824, 266 01 Beroun 2
identifikaþní þíslo: 47558407
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium JiĜího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932
sídlo: Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora
identifikaþní þíslo: 61924032
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
sídlo: Tylova 271, 258 01 Vlašim
identifikaþní þíslo: 61664545
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
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zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
sídlo: Tylova 271, 258 01 Vlašim
identifikaþní þíslo: 61664545
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Integrovaná stĜední škola Stanislava Kubra, StĜedokluky, Školská 105
nový název: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ Stanislava Kubra StĜedokluky, pĜíspČvková organizace
sídlo: Školská 105, 252 68 StĜedokluky
identifikaþní þíslo: 60457911
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Integrovaná stĜední škola technická, Benešov, ýernoleská 1997
sídlo: ýernoleská 1997, 256 01 Benešov
identifikaþní þíslo: 18620442
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102
sídlo: Mládeže 1102, 266 01 Beroun
identifikaþní þíslo: 00640808
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Žebrák, Hradní 67
sídlo: Hradní 67, 267 53 Žebrák
identifikaþní þíslo: 70107076
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a DČtský domov Sedlec-Prþice, PĜestavlky 1, pĜíspČvková organizace
sídlo: PĜestavlky 1, 257 91 Sedlec-Prþice
identifikaþní þíslo: 70843538
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
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zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Speciální mateĜská škola KrálĤv DvĤr, pĜíspČvková organizace
sídlo: PlzeĖská 90, Poþaply, 267 01 KrálĤv DvĤr
identifikaþní þíslo: 70843376
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ, Kladno, Dubská
sídlo: Dubská, 272 03 Kladno
identifikaþní þíslo: 16977246
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Vlašim, BĜezinská 1702
sídlo: BĜezinská 1702, 258 01 Vlašim
identifikaþní þíslo: 70846685
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ Ĝemesel, Kutná Hora, ýáslavská 202
sídlo: ýáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
identifikaþní þíslo: 00509965
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Vyšší odborná škola, StĜední prĤmyslová škola a Obchodní akademie, ýáslav, PĜemysla
Otakara II. 938
sídlo: PĜemysla Otakara II. 938, 286 14 ýáslav
identifikaþní þíslo: 61924008
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 27. 1. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DĤm dČtí a mládeže Symfonie, PodČbrady, Za Nádražím 56
sídlo: Za Nádražím 56, 290 01 PodČbrady
identifikaþní þíslo: 62444069
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
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zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtské centrum Stránþice, pĜíspČvková organizace
nový název: DČtské centrum Chocerady - centrum komplexní péþe, pĜíspČvková organizace
sídlo: HrdinĤ 175, 251 63 Stranþice
nové sídlo: Chocerady 124, PSý 257 24 Chocerady
identifikaþní þíslo: 43750672
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
Dosavadní obsah þlánku II. ZĜizovací listiny „Vymezení hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti organizace“ se vypouští a
nahrazuje tímto textem:
1. PĜíspČvková organizace je dČtským domovem pro dČti do 3 let vČku podle § 43 zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a jejím hlavním úþelem je poskytování
zdravotních služeb a zaopatĜení dČtem zpravidla do 3 let vČku.
2. Hlavní þinností je poskytování zdravotních služeb a zaopatĜení dČtem, které nemohou vyrĤstat v rodinném prostĜedí,
zejména dČtem s perinatální zátČží a zdravotním rizikem, dČtem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým
ve vývoji nevhodným sociálním prostĜedím nebo dČtem zdravotnČ postiženým. Za tím úþelem poskytuje dČtské
centrum tČmto dČtem komplexní interdisciplinární péþi, zejména zdravotní péþi diagnostickou, léþebnou, preventivní,
dispenzární, léþebnČ-rehabilitaþní, ošetĜovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultaþní,
posudkovou a zaopatĜení, kterým se rozumí uspokojování základních životních potĜeb dítČte, vþetnČ ubytování,
stravování, ošacení, výchovné þinnosti, psychologické a jiné obdobné potĜebné péþe a pomoci. Dále jsou
poskytovány zdravotní služby dČtem, které mohou vyrĤstat v rodinném prostĜedí, ale vyžadují soustavnou nebo
pravidelnou zdravotní péþi, aby nedošlo k ohrožení nebo zhoršení jejich vývoje.
3. PĜíspČvková organizace poskytuje zdravotní péþi v oborech primární a specializované ambulantní péþe, lĤžkové péþe
a péþe poskytované ve vlastním sociálním prostĜedí pacienta.
4. PĜíspČvková organizace je oprávnČna poskytovat sociální služby podle § 52 zákona þ. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pro osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením a
osoby se zdravotním postižením. Organizace je dále oprávnČna poskytovat sociální služby zejména podle § 44, 46 a
47 zákona þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, poskytované osobám, které mají
sníženou sobČstaþnost z dĤvodu vČku, chronického onemocnČní nebo zdravotního postižení.
5. Souþástí poskytovaných služeb je zajištČní souvisejících technicko-hospodáĜsko-obchodních služeb.
Dosavadní þlánek VII. ZĜizovací listiny „DoplĖková þinnost“ se vypouští a þásteþnČ pĜesouvá do þl. II. „Vymezení hlavního
úþelu a pĜedmČtu þinnosti organizace“.
Dosavadní þlánek VIII., IX., X., XI. se nadále oznaþují jako: þl. VII, VIII., IX. a X.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola ýáslav, pĜíspČvková organizace
sídlo: Husova 526/15, ýáslav-Nové MČsto, 286 01 ýáslav
identifikaþní þíslo: 70836205
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a Praktická škola, ýeský Brod, ŽitomíĜská 1359
sídlo: ŽitomíĜská 1359, 282 01 ýeský Brod
identifikaþní þíslo: 70829489
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtský domov, Základní škola a MateĜská škola Ledce, pĜíspČvková organizace
sídlo: þ. p. 55, 273 05 Ledce
identifikaþní þíslo: 48706302
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
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V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední škola, Základní škola, MateĜská škola, DČtský domov a SpeciálnČ pedagogické
centrum Mladá Boleslav, pĜíspČvková organizace
sídlo: Na CelnČ 915/2, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
identifikaþní þíslo: 70107114
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtský domov a Školní jídelna, Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438
sídlo: U Sociálního domu 438, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identifikaþní þíslo: 49521641
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola Mladá Boleslav, pĜíspČvková organizace
sídlo: Šmilovského 543, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
identifikaþní þíslo: 70838143
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední škola obchodní, Kolín IV, Havlíþkova 42
sídlo: Havlíþkova 42, 280 00 Kolín IV
identifikaþní þíslo: 00507474
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium Dr. Josefa PekaĜe, Mladá Boleslav, Palackého 211
sídlo: Palackého 211, 293 80 Mladá Boleslav
identifikaþní þíslo: 48683868
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450
sídlo: Masarykova 450, 277 11 Neratovice
identifikaþní þíslo: 00474029
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
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V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola, ýeský Brod - Liblice, Školní 145
sídlo: Školní 145, 282 20 ýeský Brod - Liblice
identifikaþní þíslo: 48665746
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Integrovaná stĜední škola Rakovník, pĜíspČvková organizace
sídlo: Lubenská 2309, Rakovník II, 269 01 Rakovník
identifikaþní þíslo: 47019450
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední prĤmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
sídlo: Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno
identifikaþní þíslo: 61894371
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ, Mladá Boleslav, Jiþínská 762
sídlo: Jiþínská 762, 293 01 Mladá Boleslav
identifikaþní þíslo: 69793000
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Vyšší odborná škola, StĜední prĤmyslová škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
sídlo: Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora
identifikaþní þíslo: 61924059
se mČní takto:
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
ýlánek V. DoplĖková þinnost novČ zní:
1. DoplĖková þinnost nesmí narušovat plnČní hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti pĜíspČvkové organizace.
2. PĜíspČvková organizace je oprávnČna provádČt tuto doplĖkovou þinnost:
Hostinská þinnost
Ubytovací služby
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizaþnČ hospodáĜské povahy
Mimoškolní výchova a vzdČlávání, poĜádání kurzĤ, školení, vþetnČ lektorské þinnosti
PĜekladatelská a tlumoþnická þinnost
Provozování kulturních, kulturnČ-vzdČlávacích a zábavních zaĜízení, poĜádání kulturních produkcí, zábav, výstav,
veletrhĤ, pĜehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tČlovýchovných a sportovních zaĜízení a organizování sportovní þinnosti.
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DoplĖkovou þinnost, která je živností podle zákona þ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je oprávnČna organizace vykonávat dnem vzniku oprávnČní provozovat živnost
podle tohoto zákona.
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
3.

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DĤm dČtí a mládeže „Ostrov“, Slaný, Šultysova 518
sídlo: Šultysova 518, 274 01 Slaný
identifikaþní þíslo: 46416277
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtský domov a Školní jídelna, Zruþ nad Sázavou, Poštovní 593
sídlo: Poštovní 593, 285 22 Zruþ nad Sázavou
identifikaþní þíslo: 70837376
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: DČtský domov Krnsko, pĜíspČvková organizace
sídlo: Horní Krnsko 180, 294 31 Krnsko
identifikaþní þíslo: 48682161
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední prĤmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, pĜíspČvková organizace
sídlo: Sídl. Gen. J. Kholla 2501, Rakovník II, 269 01 Rakovník
identifikaþní þíslo: 16980123
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ, Kralupy nad Vltavou, Cesta
brigádníkĤ 693
sídlo: Cesta brigádníkĤ 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou
identifikaþní þíslo: 00641014
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a Praktická škola Kutná Hora, pĜíspČvková organizace
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sídlo: Na NámČti 417/1, Kutná Hora-VnitĜní MČsto, 284 01 Kutná Hora
identifikaþní þíslo: 70836230
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: LABYRINT - stĜedisko volného þasu, vzdČlávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
sídlo: Arbesova 1187, 272 01 Kladno
identifikaþní þíslo: 00873195
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborná škola a StĜední odborné uþilištČ, Kladno, námČstí Edvarda Beneše
2353
sídlo: námČstí Edvarda Beneše 2353, 272 01 Kladno
identifikaþní þíslo: 00473634
se mČní takto:
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
ýlánek V. DoplĖková þinnost novČ zní:
1. DoplĖková þinnost nesmí narušovat plnČní hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti pĜíspČvkové organizace.
2. PĜíspČvková organizace je oprávnČna provádČt tuto doplĖkovou þinnost:
Hostinská þinnost
Mimoškolní výchova a vzdČlávání, poĜádání kurzĤ, školení, vþetnČ lektorské þinnosti
Výroba textilií, textilních výrobkĤ, odČvĤ a odČvních doplĖkĤ
Zpracování dĜeva, výroba dĜevČných, korkových, proutČných a slamČných výrobkĤ
Výroba školních a kanceláĜských potĜeb, kromČ výrobkĤ z papíru, výroba bižuterie, kartáþnického a konfekþního
zboží, deštníkĤ, upomínkových pĜedmČtĤ
Velkoobchod a maloobchod.
3. DoplĖkovou þinnost, která je živností podle zákona þ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je oprávnČna organizace vykonávat dnem vzniku oprávnČní provozovat živnost
podle tohoto zákona.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Integrovaná stĜední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
sídlo: Na Karmeli 206, 293 80 Mladá Boleslav
identifikaþní þíslo: 00473944
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Obchodní akademie, StĜední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486
sídlo: U Stadionu 486, 266 37 Beroun
identifikaþní þíslo: 47558415
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
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b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední škola designu a Ĝemesel Kladno, pĜíspČvková organizace
sídlo: U HvČzdy 2279, 272 01 Kladno
identifikaþní þíslo: 16977360
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a Praktická škola Neratovice, pĜíspČvková organizace
sídlo: Byškovická 85, Byškovice, 277 11 Neratovice
identifikaþní þíslo: 70107122
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜední odborné uþilištČ a Praktická škola Kladno - Vrapice, pĜíspČvková organizace
sídlo: Vrapická 53, 272 03 Kladno - Vrapice
identifikaþní þíslo: 00507601
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: Školní statek StĜedoþeského kraje, pĜíspČvková organizace
sídlo: Hlavní 169, 250 89 LáznČ ToušeĖ
identifikaþní þíslo: 72081368
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 6. 2020
a) úplný název zĜizovatele: StĜedoþeský kraj
b) název pĜíspČvkové organizace: ýeská zahradnická akademie MČlník - stĜední škola a vyšší odborná škola, pĜíspČvková
organizace
sídlo: sady Na Polabí 411/72, 276 01 MČlník
identifikaþní þíslo: 00069221
se mČní takto:
Dosavadní PĜíloha zĜizovací listiny se vypouští.
Ke zĜizovací listinČ se pĜipojuje nová PĜíloha, která je souþástí tohoto dodatku vymezující nemovitý majetek ve vlastnictví
StĜedoþeského kraje, který se pĜedává k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci.
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.

MċSTO LIPNÍK NAD BEýVOU
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 10. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Lipník nad Beþvou
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola Lipník nad Beþvou, ulice Osecká 315, okres PĜerov, pĜíspČvková
organizace
sídlo: Osecká 315, 751 31 Lipník nad Beþvou
identifikaþní þíslo: 44940343
Dodatkem þ. 3 se mČní soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení takto:
Vymezení majetku mČsta Lipník nad Beþvou pĜedaného k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci:
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Základní škola Lipník nad Beþvou, ulice Osecká 315, okres PĜerov, pĜíspČvková organizace, Iý 44940343
Soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení:
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 10. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Lipník nad Beþvou
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola Lipník nad Beþvou, pĜíspČvková organizace
sídlo: Na Zelince 1185, 751 31 Lipník nad Beþvou
identifikaþní þíslo: 71011862
Dodatkem þ. 4 se mČní soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení takto:
Vymezení majetku mČsta Lipník nad Beþvou pĜedaného k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci:
MateĜská škola Lipník nad Beþvou, pĜíspČvková organizace, IýO 71011862
Soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení:
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 10. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Lipník nad Beþvou
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a mateĜská škola Louþka, pĜíspČvková organizace
sídlo: Louþka 32, 751 31 Lipník nad Beþvou
identifikaþní þíslo: 70974410
Dodatkem þ. 4 se mČní soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení takto:
Vymezení majetku mČsta Lipník nad Beþvou pĜedaného k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci:
Základní škola a mateĜská škola Louþka, pĜíspČvková organizace, Iý 71009744
Soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení:
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 10. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Lipník nad Beþvou
b) název pĜíspČvkové organizace: StĜedisko volného þasu Lipník nad Beþvou, pĜíspČvková organizace
sídlo: Komenského sady 1334, 751 31 Lipník nad Beþvou
identifikaþní þíslo: 49558595
Dodatkem þ. 5 se mČní soupis nemovitého a movitého majetku pĜedaného k hospodaĜení takto:
Vymezení majetku mČsta Lipník nad Beþvou pĜedaného k hospodaĜení pĜísp. organizaci:
StĜedisko volného þasu Lipník nad Beþvou, pĜíspČvková organizace, Iý 49558595
Soupis nemovitého majetku pĜedaného k hospodaĜení:
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 11. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Lipník nad Beþvou
b) název pĜíspČvkové organizace: Technické služby Lipník nad Beþvou, pĜíspČvková organizace
sídlo: Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Beþvou
identifikaþní þíslo: 00097811
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
Dodatkem þ. 8 se doplĖuje do þl. II. bod 23) takto:
23)
Organizace je povinna:
a) pĜedávat zĜizovateli informaci o produkci odpadĤ obþanĤ mČsta 1x mČsíþnČ v rozsahu množství
smČsného komunálního odpadu, plastu, papíru, skla, objemného odpadu a biologicky
rozložitelného odpadu, a to vždy nejpozdČji do konce následujícího kalendáĜního mČsíce,
b) vyhodnocovat systém odpadového hospodáĜství mČsta, vþetnČ obalové složky, nakládání se
smČsným komunálním odpadem, systém tĜídČného sbČru odpadĤ, systém nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem a s výrobky s ukonþenou životností obþanĤ mČsta, vždy za kalendáĜní
rok nejpozdČji k 31. 3. následujícího kalendáĜního roku. PĜi vyhodnocování posoudit kapacity
v systému a pĜípadnČ navrhnout opatĜení k jeho zlepšení.
Dodatkem þ. 8 se mČní ke zĜizovací listinČ takto:
Soupis nemovitého a movitého majetku pĜedávaného k hospodaĜení
V ostatních bodech zĤstává zĜizovací listina nezmČnČna.
MċSTKÁ ýÁST PRAHA 15
oznamuje

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Praha 10, Veronské námČstí 391
sídlo: Veronské námČstí 20/391, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 63831678
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c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem základní školy a tomu odpovídající pĜedmČt þinnosti je poskytovat základní vzdČlání v rozsahu, který pro
základní školy vyplývá ze zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném
vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2. Souþástí základní školy je školní družina (popĜ. školní klub), která poskytuje zájmové vzdČlávání v souladu se
školským zákonem.
3. Základní škola zabezpeþuje stravování dČtí, žákĤ a studentĤ v dobČ jejich pobytu ve škole nebo ve školském zaĜízení.
4. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem základní školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem základní školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
základní školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko základní školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. Základní škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou souþástí
této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. Základní škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který základní škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává základní škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá základní škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. Základní škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. Základní škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. Základní škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. Základní škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje základní škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího základní škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení základní školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a dalšími obecnČ
závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a základní školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení základní školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. Základní škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje základní škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) hostinskou þinnost,
d) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností základní školy,
e) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
f) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
g) závodní stravování zamČstnancĤ zĜizovatele na základČ smlouvy – bez zisku.
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DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu základní školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je základní škola povinna se Ĝídit
ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. Základní škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže základní
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže základní škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
2.

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Praha 10, Nad PĜehradou 469
sídlo: Nad PĜehradou 469, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 63831686
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem základní školy a tomu odpovídající pĜedmČt þinnosti je poskytovat základní vzdČlání v rozsahu, který pro
základní školy vyplývá ze zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném
vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2. Souþástí základní školy je školní družina (popĜ. školní klub), která poskytuje zájmové vzdČlávání v souladu se
školským zákonem.
3. Základní škola zabezpeþuje stravování dČtí, žákĤ a studentĤ v dobČ jejich pobytu ve škole nebo ve školském zaĜízení.
4. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem základní školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem základní školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
základní školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko základní školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. Základní škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou souþástí
této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. Základní škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který základní škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává základní škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá základní škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. Základní škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. Základní škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. Základní škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. Základní škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
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ZĜizovatel poskytuje základní škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího základní škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení základní školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a dalšími obecnČ
závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a základní školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení základní školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. Základní škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje základní škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) hostinskou þinnost,
d) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností základní školy,
e) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
f) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
g) závodní stravování zamČstnancĤ zĜizovatele na základČ smlouvy – bez zisku.
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu základní školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je základní škola povinna se Ĝídit
ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. Základní škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže základní
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže základní škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Praha 10, KĜimická 314
sídlo: KĜimická 314, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 63831589
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem základní školy a tomu odpovídající pĜedmČt þinnosti je poskytovat základní vzdČlání v rozsahu, který pro
základní školy vyplývá ze zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném
vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2. Souþástí základní školy je školní družina (popĜ. školní klub), která poskytuje zájmové vzdČlávání v souladu se
školským zákonem.
3. Základní škola zabezpeþuje stravování dČtí, žákĤ a studentĤ v dobČ jejich pobytu ve škole nebo ve školském zaĜízení.
4. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem základní školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.

Částka 4/2020

Ústřední věstník

stránka 19

ěeditel jedná jménem základní školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
základní školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko základní školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. Základní škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou souþástí
této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. Základní škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který základní škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává základní škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá základní škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. Základní škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. Základní škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. Základní škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. Základní škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje základní škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího základní škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení základní školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a dalšími obecnČ
závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a základní školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení základní školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. Základní škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje základní škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) hostinskou þinnost,
d) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností základní školy,
e) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
f) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
g) závodní stravování zamČstnancĤ zĜizovatele na základČ smlouvy – bez zisku.
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu základní školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je základní škola povinna se Ĝídit
ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. Základní škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže základní
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
3.
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prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže základní škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Praha 10, HornomČcholupská 873
sídlo: HornomČcholupská 873, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 62930729
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem základní školy a tomu odpovídající pĜedmČt þinnosti je poskytovat základní vzdČlání v rozsahu, který pro
základní školy vyplývá ze zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném
vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2. Souþástí základní školy je školní družina (popĜ. školní klub), která poskytuje zájmové vzdČlávání v souladu se
školským zákonem.
3. Základní škola zabezpeþuje stravování dČtí, žákĤ a studentĤ v dobČ jejich pobytu ve škole nebo ve školském zaĜízení.
4. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem základní školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem základní školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
základní školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko základní školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. Základní škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou souþástí
této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. Základní škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který základní škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává základní škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá základní škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. Základní škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. Základní škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. Základní škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. Základní škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje základní škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího základní škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení základní školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a dalšími obecnČ
závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a základní školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení základní školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. Základní škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
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ZĜizovatel urþuje základní škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) hostinskou þinnost,
d) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností základní školy,
e) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
f) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
g) závodní stravování zamČstnancĤ zĜizovatele na základČ smlouvy – bez zisku.
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu základní školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je základní škola povinna se Ĝídit
ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. Základní škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže základní
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže základní škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
1.

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola, Praha 10 – HostivaĜ, Kozinova 1000
sídlo: Kozinova 1000, 100 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 47611332
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem základní školy a tomu odpovídající pĜedmČt þinnosti je poskytovat základní vzdČlání v rozsahu, který pro
základní školy vyplývá ze zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném
vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2. Souþástí základní školy je školní družina (popĜ. školní klub), která poskytuje zájmové vzdČlávání v souladu se
školským zákonem.
3. Základní škola zabezpeþuje stravování dČtí, žákĤ a studentĤ v dobČ jejich pobytu ve škole nebo ve školském zaĜízení.
4. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem základní školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem základní školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
základní školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko základní školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. Základní škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou souþástí
této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. Základní škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který základní škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává základní škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá základní škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
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Základní škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. Základní škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. Základní škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. Základní škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje základní škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího základní škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení základní školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a dalšími obecnČ
závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a základní školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení základní školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. Základní škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje základní škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) hostinskou þinnost,
d) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností základní školy,
e) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
f) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
g) závodní stravování zamČstnancĤ zĜizovatele na základČ smlouvy – bez zisku.
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu základní školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je základní škola povinna se Ĝídit
ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. Základní škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže základní
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže základní škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
3.

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola, Praha 10, Trhanovské námČstí 7
sídlo: Trhanovské námČstí 7/441, 102 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 70828237
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
2. MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
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ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
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zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
c)
d)
e)

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola, Praha 10, Parmská 389
sídlo: Parmská 389, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 63831520
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
2. MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
3. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
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ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola, Praha 10, Parmská 388
sídlo: Parmská 388, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 47610182
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
2. MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
3. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
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Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
1.

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola, Praha 10, Milánská 472
sídlo: Parmská 388, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 63831571
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
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MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
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platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola, Praha 10, Horolezecká 712
sídlo: Horolezecká 912, 102 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 62930591
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
2. MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
3. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
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ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola, Praha 10, BoloĖská 313
sídlo: BoloĖská 313, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 47610140
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
2. MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
3. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
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Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
1.

zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola Sluneþnice, Praha 10, Milánská 473
sídlo: Milánská 473, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 63831538
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
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MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
3. ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
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b)
c)
d)
e)

platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
zmČnu pĜíspČvkové organizace ke dni 16. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČstská þást Praha 15
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069
sídlo: Libkovského 1069, 109 00 Praha 10
identifikaþní þíslo: 48132365
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Úþelem mateĜské školy je peþovat o všestranný rozvoj osobnosti dČtí v rozsahu, který pro mateĜské školy vyplývá ze
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon),
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. DoplĖující souþástí hlavní þinnosti jsou další odborné þinnosti pĜímo související se
vzdČlávací þinností dČtí pĜi zachování kapacity mateĜské školy.
2. MateĜská škola zabezpeþuje stravování dČtí, a to v souladu s obecnČ závaznými pĜedpisy o školním stravování.
3. ZaĜízení školního stravování zajišĢuje také závodní stravování zamČstnancĤ školy a školského zaĜízení. Ve své
þinnosti se Ĝídí školským zákonem.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem mateĜské školy je Ĝeditel/Ĝeditelka školy (dále jen „Ĝeditel“), kterého jmenuje a odvolává
zĜizovatel v souladu s platnými obecnČ závaznými pĜedpisy.
2. ěeditel je za þinnost pĜíspČvkové organizace odpovČdný zĜizovateli a pĜi své þinnosti je povinen postupovat v souladu
s platnými právními pĜedpisy.
3. ěeditel jedná jménem mateĜské školy samostatnČ a podepisuje se za pĜíspČvkovou organizaci tak, že ke jménu
mateĜské školy pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis a razítko mateĜské školy, popĜ. elektronický podpis. ěeditel se
prokazuje jmenovací listinou.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. MateĜské škole se pĜedává nemovitý majetek na základČ a za podmínek smlouvy o výpĤjþce, která je nedílnou
souþástí této zĜizovací listiny a je oznaþena jako její pĜíloha þ. 1.
2. MateĜské škole se bezúplatnČ pĜedává k hospodaĜení soubor movitého majetku, ke kterému zĜizovatel vykonává
v souladu se zákonem þ. 131/2000 Sb., o hlavním mČstČ Praze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a obecnČ závaznou
vyhláškou þ. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního mČsta Prahy všechna práva a povinnosti
vlastníka. Movitý majetek je evidován podle inventarizace ke dni 31. 12. 2019.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Veškerý majetek, který mateĜská škola nabývá svou þinností hlavní nebo doplĖkovou, s výjimkou majetku získaného
darem nebo dČdČním a pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele, nabývá pro svého zĜizovatele, který tento
majetek zároveĖ bezúplatnČ pĜedává mateĜské škole k hospodaĜení.
2. Nemovitý majetek nabývá mateĜská škola pro svého zĜizovatele pouze po jeho pĜedchozím souhlasu.
3. MateĜská škola je povinna o svČĜený majetek ĜádnČ peþovat, zajišĢovat jeho správu a bČžnou údržbu a chránit pĜed
zcizením, poškozením, zniþením nebo zneužíváním.
4. MateĜská škola je povinna využívat právní prostĜedky k ochranČ svČĜeného majetku a vþas uplatĖovat právo na
náhradu škody.
5. MateĜská škola je povinna ve vztahu ke svČĜenému majetku dodržovat všechny povinnosti vyplývající z právních
pĜedpisĤ a pokyny zĜizovatele.
6. MateĜská škola poskytuje zĜizovateli pĜi správČ svČĜeného majetku a výkonu práv na základČ jiného právního titulu,
vþetnČ plánování a realizace investiþních akcí, veškerou potĜebnou souþinnost a spolupráci.
7. ZĜizovatel poskytuje mateĜské škole pĜedchozí souhlas k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených do výše 50.000,Kþ v jednotlivých pĜípadech. Ve všech ostatních pĜípadech udČluje zĜizovatel pĜedchozí souhlas prostĜednictvím rady
mČstské þásti Praha 15, vyjma darĤ materiálu spotĜebního charakteru sloužícího mateĜské škole k výuce a jiným
vzdČlávacím a výchovným aktivitám.
Zásady hospodaĜení
1. Finanþní hospodaĜení mateĜské školy se Ĝídí zákonem þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních
rozpoþtĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a
dalšími obecnČ závaznými právními pĜedpisy.
2. Veškeré finanþní vztahy mezi zĜizovatelem a mateĜskou školou jsou urþeny závaznými ukazateli stanovenými
zĜizovatelem.
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ZĜizovatel provádí kontrolu hospodaĜení mateĜské školy. Za tím úþelem má právo pĜístupu k majetku, úþetní a
majetkové evidenci a vnitĜním pĜedpisĤm.
4. MateĜská škola je povinna dodržovat veškeré obecnČ závazné právní pĜedpisy vztahující se k její þinnosti vþetnČ
pokynĤ a jiných opatĜeních zĜizovatele.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. ZĜizovatel urþuje mateĜské škole tyto okruhy doplĖkové þinnosti:
a) pronájem svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
b) poskytování stravování na základČ smlouvy o závodním stravování uzavĜené s jinou fyzickou nebo právnickou
osobou,
c) odborné þinnosti pĜímo související se vzdČlávací þinností mateĜské školy,
d) poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti,
e) stravování dĤchodcĤ – bez zisku,
2. DoplĖková þinnost nesmí být provozována zpĤsobem, který by narušoval plnČní hlavního úþelu mateĜské školy nebo
ohrožoval jeho kvalitu, rozsah a dostupnost. PĜi provozování doplĖkové þinnosti, která podléhá zákonu þ. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ je mateĜská škola povinna se
Ĝídit ustanoveními tohoto zákona, tzn. vykonávat doplĖkovou þinnost jak živnost za podmínek vztahujících se na
právnické osoby. HospodaĜení doplĖkové þinnosti se sleduje oddČlenČ.
3. MateĜská škola je pĜi pronájmu svČĜeného majetku, popĜ. majetku užívaného na základČ jiného právního titulu,
povinna dodržovat tyto podmínky:
a) rozsah pronájmĤ a jednotlivé nájemní smlouvy budou pĜedem projednány se zĜizovatelem,
b) platnost nájemních smluv je podmínČna souhlasem zĜizovatele,
c) zĜizovatel má právo kontroly plnČní nájemních smluv a právo zakázat nepovolené þinnosti,
d) uzavírání podnájemních smluv není povoleno,
e) v pĜípadČ pronájmu za úþelem realizace þinností uvedených v bodČ d) a e) odst. 1. tohoto þlánku, mĤže mateĜská
škola uzavĜít nájemní smlouvu bez pĜedchozího souhlasu zĜizovatele, avšak pouze na dobu urþitou nejdéle 1
rok,
f) prostory oznaþené jako „školnické byty“ mĤže mateĜská škola pronajmout výhradnČ po pĜedchozím souhlasu
zĜizovatele.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.

MċSTO SOKOLOV
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 25. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Sokolov
b) název pĜíspČvkové organizace: MČstská knihovna Sokolov, pĜíspČvková organizace
sídlo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov
nové sídlo: Staré námČstí 135, 356 01 Sokolov
identifikaþní þíslo: 70865949
MċSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 11. 2020
a) úplný název zĜizovatele: MČsto Uherský Brod
b) název pĜíspČvkové organizace: DĤm kultury Uherský Brod, pĜíspČvková organizace
sídlo: Mariánské nám. 218, 688 11 Uherský Brod
identifikaþní þíslo: 00227986
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje za úþelem:
a. provozování kulturních a kulturnČ vzdČlávacích þinností – koncertĤ, divadel, výstav, estrádních vystoupení, pĜehlídek
a soutČží,
b. zajištČní provozu a þinnosti profesionální knihovny – Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod, poskytování
veĜejných knihovnických a informaþních služeb, pĜi zachování rovných podmínek pro všechny obþany; uspokojování
kulturních a informaþních potĜeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdČlávání obþanĤ ve smyslu § 2 písm.
a) a § 3 odst. 1) písm. c) zákona þ. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veĜejných knihovnických
a informaþních služeb (knihovní zákon) ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
K dosažení úþelu je jejím pĜedmČtem þinnosti:
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provozování kulturních a kulturnČ vzdČlávacích þinností – koncertĤ, divadel, výstav, estrádních vystoupení, pĜehlídek
a soutČží, poĜádání zábav a provozování zaĜízení sloužících zábavČ – taneþní zábavy, diskotéky, veþery u cimbálu
b. zabezpeþování kulturnČ spoleþenského vyžití seniorĤ a zdravotnČ postižených osob v zájmu jejich harmonického
rozvoje,
c. poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti, výuka jazykĤ – angliþtina,
nČmþina, ruština, francouzština,
d. výuka v oblasti umČní a spoleþenského tance – hudební kurzy, dramatické kurzy a kurzy spoleþenského tance,
e. poĜádání výstav, veletrhĤ, pĜehlídek a odborných akcí,
f. nahrávání a jiné služby související s poĜizováním zvukového a zvukovČ obrazového záznamu pro archivní a
dokumentaþní úþely pro zĜizovatele, zájmové kroužky, neziskové organizace,
g. publikaþní þinnost – vydávání neperiodických publikací (ve smyslu zákona þ.37/1995 Sb., o neperiodických
publikacích ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ) tematicky souvisejících s úþelem zĜízení (vþ. informativních
a metodických publikací, katalogĤ a propagaþních materiálĤ),
h. poĜadatelský a organizaþní servis pro kulturnČ spoleþenské potĜeby mČsta,
i. provozování hvČzdárny – popularizace astronomie, výchova mladých astronomĤ, organizaþní a metodická
spolupráce s hvČzdáĜským spolkem, odborná spolupráce se školami, odborná publikaþní þinnost,
j. promítání audiovizuálních dČl – provozování kina Máj – prezentace filmových umČleckých dČl pro všechny vČkové
kategorie, ART kina, organizování tematických filmových semináĜĤ, letního kina, výstav a alternativních
umČleckých žánrĤ v oblasti hudby a divadla,
k. provozování galerie Panský dĤm – poĜádání výstav, prezentace výtvarných dČl, fotografií umČleckých
trojrozmČrných pĜedmČtĤ profesionálních i amatérských umČlcĤ,
l. þinnost informaþních a zpravodajských kanceláĜí - provozování mČstského informaþního centra, shromažćování,
zpracování a poskytování informací, poradenská þinnost,
m. krátkodobý pronájem nebytových prostor, budování a zpĜístupnČní univerzálního knihovního fondu Knihovny
Františka Kožíka Uherský Brod (dále jen knihovna) se zĜetelem k potĜebám všech obþanĤ obce a plnČní úþelu svého
zĜízení. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním Ĝádu,
n. budování a zpĜístupnČní fondu regionální literatury, shromažćování, zpracování a poskytování informací o obci,
o. poskytování meziknihovní služby (výpĤjþní, informaþní a reprografické),
p. poskytování bibliografických, referenþních a faktografických informací,
q. zprostĜedkování informací z vnČjších informaþních zdrojĤ, zejména v oblasti státní správy a samosprávy,
r. umožnČní pĜístupu k vnČjším informaþním zdrojĤm, ke kterým má bezplatný (i placený) pĜístup, pomocí
telekomunikaþního zaĜízení,
s. poskytování reprografických služeb,
t. poĜádání exkurzí, besed, pĜednášek, výstav a jiných kulturních a vzdČlávacích akcí,
u. spolupracuje s Knihovnou BedĜicha Beneše Buchlovana, pĜíspČvkovou organizací v Uherském Hradišti, která je
povČĜena regionálními funkcemi, poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplĖování, zpracování
a poradenství,
v. spolupráce s dalšími organizacemi a školami ve mČstČ pĜi zajišĢování þinnosti.
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem pĜíspČvkové organizace je Ĝeditel, kterého jmenuje a odvolává Rada mČsta Uherský Brod.
2. ěeditel jedná jménem pĜíspČvkové organizace v souladu s platnými pĜedpisy a v rámci oprávnČní daných zĜizovací
listinou. K písemnému právnímu jednání pĜipojí Ĝeditel svĤj vlastnoruþní podpis s uvedením jména, pĜíjmení a funkce
a otisk razítka pĜíspČvkové organizace.
3. ěeditel jmenuje a odvolává z Ĝad zamČstnancĤ svého zástupce, který v dobČ jeho nepĜítomnosti jedná za
pĜíspČvkovou organizaci v plném rozsahu.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
ZĜizovatel pĜedává pĜíspČvkové organizaci k hospodaĜení
a. nebytové prostory stavby obþanského vybavení þp. 2187 (DĤm kultury), která je souþástí pozemku p. þ. st. 34,
zapsaného na LV þ. 10001 pro obec a k. ú. Uherský Brod, vyjma nebytových prostor restaurace, bývalé knihovny
a kanceláĜí 23, 24, 25.
b. nebytové prostory jiné stavby þp. 2222 (hvČzdárna), která je souþástí pozemku p. þ. st.1809/2, zapsaného na LV
þ. 1 pro obec a k. ú. Uherský Brod,
c. nebytové prostory stavby obþanského vybavení bez þísla popisného (budova vedle hvČzdárny), která je souþástí
pozemku p. þ. st. 1809/3 a 1809/7, zapsaného na LV þ. 1 pro obec a k. ú. Uherský Brod,
d. nebytové prostory stavby obþanského vybavení bez þísla popisného (budova vedle hvČzdárny), která je souþástí
pozemku p. þ. st. 5215, zapsaného na LV þ. 10001 pro obec ak. ú. Uherský Brod,
e. nebytové prostory stavby obþanského vybavení þp. 2057 (kino Máj), která je souþástí pozemkĤ p. þ. st. 2762/2
zapsaného na LV þ. 10001 pro obec a k. ú. Uherský Brod, vyjma nebytových prostor herny a prostor, které
využívá DĤm dČtí a mládeže Uherský Brod, pĜíspČvková organizace.
ZĜizovatel pĜedává ze svého vlastnictví k hospodaĜení pĜíspČvkové organizace movité vČci v hodnotČ 7.041.200,60 Kþ. Seznam
tohoto majetku s ocenČním je uveden ve jmenovitém seznamu inventáĜe na základČ inventury provedené dne 31. 07. 2020
v pĜíloze þíslo 1 (majetek od 500 Kþ do 3.000 Kþ), v pĜíloze þíslo 2 (majetek od 3.001 Kþ do 40.000 Kþ), v pĜíloze þíslo 3
(majetek nad 40.000 Kþ), v pĜíloze þ. 4 (majetek v poĜizovací hodnotČ 1.283.523 Kþ, zĤstatková hodnota 97.527 Kþ), uložených
u této zĜizovací listiny u zĜizovatele a pĜíspČvkové organizace.
Tento majetek pĜíspČvková organizace vede v úþetnictví a ostatní pĜedepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:
a.
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snižuje o majetek spotĜebovaný a vyĜazený v souladu s pĜíslušnými pĜedpisy, a to v okamžiku jeho spotĜeby nebo
vyĜazení;
b. zvyšuje o majetek, který byl touto pĜíspČvkovou organizací nabyt na základČ zmocnČní uvedeného v þl. VI. této
zĜizovací listiny do vlastnictví zĜizovatele, a to v okamžiku jeho nabytí.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
Vymezení práv umožĖujících pĜíspČvkové organizaci naplĖovat hlavní úþel pĜíspČvkové organizace
PĜíspČvková organizace je oprávnČna nabývat do vlastnictví zĜizovatele majetek dle ustanovení § 27 odst. 64 zákona þ.
250/2000 Sb. bez pĜedchozího písemného souhlasu zĜizovatele do 40.000 Kþ bez DPH v jednotlivém pĜípadČ. Dnem nabytí se
tento majetek považuje za majetek svČĜený pĜíspČvkové organizaci.
Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zĜizovatele pĜedaného pĜíspČvkové organizaci k hospodaĜení (dále jen
„svČĜený majetek“)
PĜíspČvková organizace nesmí svČĜený majetek prodat, smČnit, darovat, zatČžovat zástavním právem nebo vČcnými bĜemeny
nebo ho vložit do majetku právnických osob.
PĜíspČvková organizace mĤže se svČĜeným majetkem nakládat pouze v pĜípadech a rozsahu stanoveném pĜedpisy zĜizovatele
upravujícími þinnost pĜíspČvkové organizace a vztah pĜíspČvkové organizace ke zĜizovateli a v pĜípadech svČĜeného majetku
uvedeného
v pĜíloze
þíslo 2, poĜízeného z dotace ROP StĜední Morava, oblasti podpory 3.2 VeĜejná infrastruktura a služby v rámci projektu Nauþné
stezky okolím Uherského Brodu v rozsahu a za podmínek sjednaných Smlouvou o poskytnutí dotace þ. ÚRR D2014/0306/OKP reg. þ. CZ1.12/3.2.00/47.02253 projektu a svČĜeného majetku uvedeného v pĜíloze þíslo 3 poĜízeného z dotace
v rozsahu a za podmínek specifikovaných v podle písemných pokynĤ zĜizovatele.
PĜíspČvková organizace má ke svČĜenému majetku tato práva:
a. právnČ jednat vlastním jménem ve vČcech uzavírání nájemních smluv;
b. vlastním jménem a na vlastní úþet pronajmout nebo poskytnout do výpĤjþky svČĜený majetek na dobu
jednoho roku vþetnČ. K prodloužení doby trvání nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpĤjþce nebo jejich
opČtovnému uzavĜení je tĜeba pĜedchozí písemný souhlas zĜizovatele. Pronájem nebo výpĤjþka majetku
nesmí omezit výkon hlavní þinnosti organizace;
c. vlastním jménem a na vlastní úþet pronajmout nebo poskytnout do výpĤjþky svČĜený majetek na dobu
delší než jeden rok pouze s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele;
d. pĜijmout bez pĜedchozího souhlasu penČžité dary úþelovČ neurþené, v hodnotČ do 40 tis. Kþ v jednotlivém
pĜípadČ;
e. uzavírat dohody o splátkách se lhĤtou splatnosti nepĜesahující období 12 mČsícĤ;
f. prominout a odepsat pohledávku v jednotlivém pĜípadČ vĤþi jednomu dlužníku v nominální hodnotČ do
10 tis. Kþ vþetnČ, jejíž vymáhání se jeví jako neúspČšné nebo náklady na vymáhání by pĜevýšily
pohledávku samotnou. Na vyžádání zĜizovatele je povinna pĜedložit veškeré podklady prokazující tuto
skuteþnost. Pohledávky v nominální hodnotČ nad 10 tis. Kþ v jednotlivém pĜípadČ je oprávnČna prominout
a odepsat jen s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele;
g. uzavírat smlouvy o pĜijetí pĜeklenovacího úvČru na projekty spolufinancované z prostĜedkĤ EU nebo
pĤjþky jen s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele. Tento souhlas se nevyžaduje v pĜípadČ pĤjþek
zamČstnancĤm z fondu kulturních a sociálních potĜeb.
PĜíspČvková organizace má ke svČĜenému majetku tyto povinnosti:
a. majetek držet a hospodárnČ užívat pro plnČní hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti
a doplĖkové þinnosti podle této zĜizovací listiny;
b. peþovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit pĜed zniþením, poškozením,
odcizením, zneužitím nebo neoprávnČnými zásahy;
c. hodnota svČĜeného majetku nesmí poklesnout bez souhlasu zĜizovatele s výjimkou úþetních odpisĤ,
zĜizovatelem odsouhlaseného technického zhodnocení a vyĜazování majetku pĜi inventarizaci pĜi dodržení
maximální hospodárnosti do þástky 20.000 Kþ vþetnČ za položku;
d. provádČt bČžnou opravu a údržbu a Ĝešit havárie, náklady hradit z provozních prostĜedkĤ a vlastních fondĤ
pĜíspČvkové organizace;
e. vést majetek v úþetnictví a v pĜedepsané evidenci oddČlenČ od majetku, který má pĜíspČvková organizace
ve svém vlastnictví;
f. pojistit majetek podle pokynĤ zĜizovatele;
g. pĜedkládat radČ mČsta návrhy na poskytování pĜedchozího souhlasu k pĜijetí jednotlivých úþelovČ urþených
i neurþených penČžitých darĤ s výjimkou darĤ uvedených v odst. 4. písm. d. tohoto þlánku. Do doby
poskytnutí pĜedchozího souhlasu se pĜípadné pĜijaté finanþní prostĜedky na základČ pĜislíbených darĤ
evidují jako pĜijatá záloha, po poskytnutí souhlasu se dar zaĜadí jako zdroj do rezervního fondu;
h. zabezpeþovat v souladu s pĜíslušnými pĜedpisy revize a technické prohlídky majetku;
i. dodržovat veškeré právní a jiné pĜedpisy v oblasti požární ochrany, hygieny a životního prostĜedí;
j. trvale sledovat, zda dlužníci vþas a ĜádnČ plní své závazky a zabezpeþit, aby nedošlo k promlþení nebo
prekluzi práv z tČchto závazkĤ vyplývajících;
k. informovat zĜizovatele na základČ jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události,
z bezdĤvodného obohacení þi náhrady škody apod.;
l. pĜi pronájmu majetku sjednat nájemné nejménČ ve výši, která je v daném místČ a þase obvyklá. Výše
nájemného nižší než je cena v místČ a þase obvyklá musí být zdĤvodnČna, jinak je právní jednání neplatné.
Nájemní smlouvy na dobu delší než jeden rok musí obsahovat inflaþní doložku;
m. využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zĜizovatele a jednat jeho jménem v záležitostech
týkajících se svČĜeného majetku, vþas podávat návrhy na zahájení Ĝízení k vymožení pohledávek,
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uplatĖovat právo na náhradu škody, vydání bezdĤvodného obohacení, nároky z pojistných událostí,
pĜijímat plnČní z pojistných smluv a zastupovat zĜizovatele a jednat jeho jménem v Ĝízeních správních
(napĜ. ve stavebním Ĝízení);
n. Ĝídit se právními pĜedpisy, podmínkami danými touto zĜizovací listinou, pĜedpisy zĜizovatele upravujícími
þinnost pĜíspČvkové organizace a vztah pĜíspČvkové organizace ke zĜizovateli a rozhodnutími orgánĤ
zĜizovatele.
PĜíspČvková organizace je oprávnČna zabezpeþit realizaci úplatného pĜevodu nepotĜebného movitého majetku zĜizovatele
pĜedaného jí k hospodaĜení, v pĜípadech a v rozsahu stanoveném v rozhodnutí zĜizovatele.
PĜíspČvková organizace je oprávnČna vyĜazovat a provést likvidaci movitého trvale nepotĜebného majetku jen se souhlasem
rady mČsta.
Za ochranu svČĜeného majetku a výkon práv a povinností pĜi hospodaĜení s tímto majetkem odpovídá statutární orgán
pĜíspČvkové organizace.
Majetková práva a povinnosti pĜíspČvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví
PĜíspČvková organizace je oprávnČna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potĜebný k výkonu þinností, pro které byla
zĜízena, a to:
a. bezúplatným pĜevodem od zĜizovatele;
b. darem s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele; bez pĜedchozího písemného souhlasu zĜizovatele pouze
k pĜijetí penČžitých darĤ úþelovČ neurþených v hodnotČ do 40.000 Kþ v jednotlivém pĜípadČ;
c. dČdČním s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele; bez tohoto souhlasu je pĜíspČvková organizace
povinna dČdictví odmítnout;
d. jiným zpĤsobem na základČ souhlasu zĜizovatele.
PĜíspČvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
a. vést majetek v úþetnictví a analytické evidenci oddČlenČ od majetku svČĜeného, a to:
1.
zvlášĢ majetek nabytý bezúplatným pĜevodem od zĜizovatele;
2.
zvlášĢ majetek nabytý darem nebo dČdČním,
3.
zvlášĢ majetek nabytý dalším zpĤsobem;
b. pojistit majetek;
c. dodržovat veškeré právní a jiné pĜedpisy v oblasti požární ochrany, životního prostĜedí, hygieny apod.;
d. trvale sledovat, zda dlužníci vþas a ĜádnČ plní své závazky a zabezpeþit, aby nedošlo k promlþení nebo
prekluzi práv z tČchto závazkĤ vyplývajících;
e. informovat zĜizovatele o uzavĜených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpĤjþce, a to zasláním
jednoho vyhotovení pĜíslušné smlouvy zĜizovateli ve lhĤtČ do 14 dnĤ od jejího uzavĜení. O uzavĜení
jiných smluv je pĜíspČvková organizace povinna zĜizovatele informovat v pĜípadČ, pokud si to vyžádá
a to zasláním jednoho vyhotovení pĜíslušné smlouvy zĜizovateli ve lhĤtČ do 14 dnĤ ode dne, kdy jí byla
doruþena výzva zĜizovatele k pĜedání smlouvy;
f. Ĝídit se právními pĜedpisy, podmínkami danými touto zĜizovací listinou, pĜedpisy zĜizovatele
upravujícími þinnost pĜíspČvkové organizace a vztah pĜíspČvkové organizace ke zĜizovateli a
rozhodnutími orgánĤ zĜizovatele;
g. pokud se stane majetek, který pĜíspČvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
pĜevodem od svého zĜizovatele, pro ni trvale nepotĜebný, nabídne ho pĜednostnČ bezúplatnČ zĜizovateli.
V pĜípadČ, že zĜizovatel nabídku nepĜijme, mĤže pĜíspČvková organizace po jeho pĜedchozím
písemném souhlasu majetek pĜevést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zĜizovatelem;
h. nakládat bez souhlasu zĜizovatele s bČžným majetkem poĜízeným z rozpoþtu pĜíspČvkové organizace
vþetnČ majetku poĜízeného z rezervního fondu pĜíspČvkové organizace v hodnotČ do 40.000 Kþ
v jednotlivém pĜípadČ, pĜíjem zĤstává pĜíspČvkové organizaci.
Další práva a povinnosti
PĜíspČvková organizace má ke svČĜenému majetku a k majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti:
a. vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních pĜedpisĤ upravujících veĜejné zakázky a
jejich zadávání, a to za podmínek stanovených pĜedpisy zĜizovatele upravujícími þinnost pĜíspČvkové organizace a
vztah pĜíspČvkové organizace ke zĜizovateli;
b. po pĜedchozím schválení investiþního zámČru zĜizovatelem a lze-li ho financovat þásteþnČ þi zcela za pomoci jiných
zdrojĤ, požádat o pĜidČlení finanþních prostĜedkĤ zejména ze státního rozpoþtu, z rozpoþtu jiného územnČ
samosprávného celku, ze státních a jiných fondĤ, z rozpoþtu Evropské unie (EU) aj. Žádost o pĜidČlení finanþních
prostĜedkĤ musí být pĜedem schválena zĜizovatelem.
Finanþní hospodaĜení pĜíspČvkové organizace
PĜíspČvková organizace je povinna se Ĝídit pĜi svém finanþním hospodaĜení ustanoveními zákona þ. 250/2000 Sb.
PĜíspČvková organizace je oprávnČna uzavĜít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpĤjþce s jiným vlastníkem majetku (napĜ.
obcí) pro zajištČní hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti nejdéle na dobu tĜí let, se souhlasem zĜizovatele i na dobu delší.
PĜíspČvková organizace veškeré náklady a výnosy své þinnosti úþtuje na svĤj vlastní úþet.
PĜíspČvková organizace nesmí bez souhlasu zĜizovatele:
a. uzavírat smlouvy o úvČru a o zápĤjþce, vyjma zápĤjþek zamČstnancĤ z fondu kulturních
a sociálních potĜeb;
b. pĜijímat na sebe ruþitelské závazky;
c. poĜizovat vČci nákupem na splátky nebo podnikatelský pronájem vČcí movitých (napĜ. finanþní leasing,
operativní leasing).
PĜíspČvková organizace nesmí poskytovat dary s výjimkou penČžitých nebo vČcných darĤ svým zamČstnancĤm a jiným osobám
z fondu kulturních a sociálních potĜeb.
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PĜíspČvková organizace je povinna podle zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné správČ a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ (zákon o finanþní kontrole) vytvoĜit vnitĜní kontrolní systém.
PĜíspČvková organizace inventarizuje veškerý majetek pravidelnČ každý kalendáĜní rok se stavem k 31. 12. a výsledek pĜedloží
zĜizovateli.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
Výroba, obchod a služby neuvedené v pĜílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.

STATUTÁRNÍ MċSTO ÚSTÍ NAD LABEM
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Statutární mČsto Ústí nad Labem
b) název pĜíspČvkové organizace: MČstské služby Ústí nad Labem, pĜíspČvková organizace
sídlo: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem – centrum
identifikaþní þíslo: 71238301
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. ZĜizovatel pĜedává organizaci k hospodaĜení níže uvedený majetek, který je v jeho vlastnictví (dále jen svČĜený majetek):
A) Majetek nemovitý:
Soupis nemovitého majetku je uveden v pĜíloze þ. 1 této zĜizovací listiny
Na základČ geometrického plánu þ. 1804-20087/2020 potvrzeného Katastrálním úĜadem pro Ústecký kraj dne 28. 4. 2020 se:
1. svČĜují k hospodaĜení novČ vzniklé pozemky a stavby v k.ú. Klíše (venkovní plavecký areál Klíše):
p. p. þ. 1857/29 – zastavČná plocha vþ. stavby bez þp/þe - jiná stavba o výmČĜe 221 m2
p. p. þ. 1857/30 – zastavČná plocha vþ. stavby bez þp/þe - jiná stavba o výmČĜe 239 m2
p. p. þ. 1860/2 – zastavČná plocha vþ. stavby bez þp/þe – jiná stavba o výmČĜe 16 m2 (doþasný objekt ošetĜovna)
p. p. þ. 1990/1 – zastavČná plocha vþ. stavby bez þp/þe – jiná stavba o výmČĜe 16 m2 (doþasný objekt pokladna)
2. vyjímají z hospodaĜení zaniklé pozemky v k.ú. Klíše (venkovní plavecký areál Klíše):
p. p. þ. 1857/10 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 1 975 m2
p. p. þ. 1857/13 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 2 m2
p. p. þ. 1857/14 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 2 m2
p. p. þ. 1857/19 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 547 m2
p. p. þ. 1857/20 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výmČĜe 267 m2
p. p. þ. 1857/21 – ostatní plocha (jiná plocha) o výmČĜe 734 m2
p. p. þ. 1857/26 – ostatní plocha (sportovištČ a rekreaþní plocha) o výmČĜe 17 m2
p. p. þ. 1857/27 – ostatní plocha (jiná plocha) o výmČĜe 13 m2
p. p. þ. 1860/1 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 597 m2
p. p. þ. 1860/3 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 158 m2
p. p. þ. 1860/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výmČĜe 303 m2
p. p. þ. 1883/3 – ostatní plocha (jiná plocha) o výmČĜe 977 m2
p. p. þ. 1897/3 – ostatní plocha (jiná plocha) o výmČĜe 621 m2
p. p. þ. 1883/4 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výmČĜe 47 m2
3. mČní druh a výmČra u následující pozemkĤ v k. ú. Klíše (venkovní plavecký areál Klíše) takto:
p. p. þ. 1857/1 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 3 045 m2
p. p. þ. 1857/3 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 432 m2
p. p. þ. 1857/4 – ostatní plocha (jiná plocha) o výmČĜe 1 409 m2
p. p. þ. 1857/5 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 209 m2
p. p. þ. 1857/8 – ostatní plocha (ostatní komunikace) 253 m2
p. p. þ. 1857/9 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 7 656 m2
p. p. þ. 1857/12 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 330 m2
p. p. þ. 1857/15 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 325 m2
p. p. þ. 1857/17 – ostatní plocha (sport. A rekreaþní plocha) o výmČĜe 2 136 m2
p. p. þ. 1857/18 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 216 m2
p. p. þ. 1857/24 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 705 m2
p. p. þ. 1857/25 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 5 950 m2
p. p. þ. 1860/2 – zastavČná plocha (bez þp/þe) jiná stavba o výmČĜe 16 m2
p. p. þ. 1990/1 – zastavČná plocha (bez þp/þe) jiná stavba o výmČĜe 16 m2
p. p. þ. 1897/5 – ostatní plocha (zeleĖ) o výmČĜe 230 m2
U svČĜeného pozemku p. þ. 2864/1 v k. ú. Ústí nad Labem se vedle spoluvlastnického podílu 102235/108889 na nemovitosti þ.
p. 3356 uvádí jednotky, které se v nemovitosti nacházejí a jsou ve vlastnictví Statutárního mČsta Ústí nad Labem, a to jednotka
3356/2, 3356/3, 3356/5, 3356/7, 3356/8, 3356/9, 3356/11.
Ostatní ustanovení zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.
zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 1. 2021
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a) úplný název zĜizovatele: Statutární mČsto Ústí nad Labem
b) název pĜíspČvkové organizace: Peþovatelská služba Ústí nad Labem, pĜíspČvková organizace
sídlo: Masarykova 781/318/b, 400 01 Ústí nad Labem
identifikaþní þíslo: 44555385
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
se rozšiĜuje o þinnost „Organizace provozuje pĜepravu pro osoby se sníženou sobČstaþností z dĤvodu vČku nebo zdravotního
postižení“.
Ostatní ustanovení zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.

MċSTO VYŠKOV
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 10. 2020
c) úplný název zĜizovatele: MČsto Vyškov
d) název pĜíspČvkové organizace: Správa majetku mČsta Vyškova, pĜíspČvková organizace
sídlo: Mlýnská 737/10, 682 01 Vyškov
identifikaþní þíslo: 71248234
e) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
V ýl. II. Vymezení hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti bod 3 novČ zní:
1. SMM Vyškova ke splnČní hlavního úþelu provádí veškeré þinnosti související s provozem:
1)sportovního areálu Mlýnská 737/10, Vyškov
2)víceúþelového hĜištČ na ulici Lípová, Vyškov na pozemku parc. KN þ.1520/680, k.ú. Vyškov
3)tenisového kurtu, hĜištČ na plážový volejbal na ulici ýtvrtníþkova, Vyškov na pozemku p.þ. 3663/11 k.ú. Vyškov
4)dopravní hĜištČ
5)hĜištČ SídlištČ Osvobození na p.þ. 947/185 k. ú. DČdice u Vyškova
6)ragbyového areálu
7)aquaparku Vyškov
8)Zámecké zahrady ve VyškovČ, ulice HĜbitovní, p. þ. 2075 k.ú. Vyškov
9)Zámecká lodžie, Cukrovarská 3, Vyškov, p. þ. 2079 k.ú. Vyškov
10) veĜejné WC Dobrovského þ.p. 437 na pozemku st. parc.þ. 1256/5 k.ú. Vyškov
11) tržištČ nám. ObráncĤ míru
12) hĜbitovĤ Vyškov, Vyškov-DČdice, RychtáĜov
13) víceúþelového hĜištČ na ulici V. Nejedlého, Vyškov, na pozemku parc. KN þ.2149/84, k.ú. DČdice u Vyškova
14) hĜištČ na ul. Joklova parc. KN þ. 1854/40 k.ú. Vyškov
15) areálu BIKROS
16) hĜištČ Hamiltony na p.þ. 3653/5 k.ú DČdice u Vyškova
17) hĜištČ RychtáĜov na p.þ. 624/6 k.ú. RychtáĜov
18) hĜištČ Dukelská na p.þ. 313/213 k.ú. Vyškov
19) hĜištČ pro skateboard, k.ú. DČdice u Vyškova, na pozemcích parc þ. 1380/477, parc. þ. 1380/478
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
V ýl. IV. Vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele pĜedaného k hospodaĜení pĜíspČvkové organizaci v bodČ 2. SvČĜený
majetek organizaci þást E novČ zní:
E) Dopravní hĜištČ
Pozemky:
x
parc. KN þ. 2620/3, k.ú. Vyškov, ostatní plocha, sportovištČ a rekreaþní plocha
x
parc. KN þ. 2620/4, k.ú. Vyškov, zastavČná plocha a nádvoĜí
x
parc. KN þ. 2620/5, k.ú. Vyškov, zastavČná plocha a nádvoĜí
Souþásti pozemkĤ:
x
zpevnČné plochy na parc. 2620/3 k.ú. Vyškov
x
oplocení na parc. 2620/3 k.ú. Vyškov
x
signalizaþní zaĜízení na parc. 2620/3 k.ú. Vyškov
x
zázemí dopravního hĜištČ – objekt z 5 bunČk, který obsahuje zasedací místnost, kanceláĜ a hygienické zaĜízení stavba obþanského vybavení þ.p. 482, þást obce Nosálovice, na parc. þ. 2620/5 k.ú. Vyškov
x
zázemí dopravního hĜištČ – objekt z 5 bunČk, který obsahuje 2 sklady a hygienické zaĜízení - stavba obþanského
vybavení bez þ.p. na parc. þ. 2620/5 k.ú. Vyškov
Ostatní ustanovení zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.

STATUTÁRNÍ MċSTO ZLÍN
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 17. 9. 2020

Částka 4/2020
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a) úplný název zĜizovatele: Statutární mČsto Zlín
b) název pĜíspČvkové organizace: MateĜská škola Zlín, ýeská 4790, pĜíspČvková organizace
nový název: MateĜská škola Zlín, SNP 4790, pĜíspČvková organizace
sídlo: ýeská 4790, 760 05 Zlín
nové sídlo: SNP 4790, 760 05 Zlín
identifikaþní þíslo: 71007342
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
V þlánku V. zĜizovací listiny se ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 tohoto znČní:
1) PĜedmČtem doplĖkové þinnosti, kterou mĤže pĜíspČvková organizace vykonávat, je:
a) hostinská þinnost,
b) þinnost úþetních poradcĤ, vedení úþetnictví, vedení daĖové evidence,
c) obory þinností náležících od živností volné „výroba, obchod a služby neuvedené v pĜílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, a to:
 vydavatelská þinnost, polygrafická výroba, knihaĜské a kopírovací práce,
 zprostĜedkování obchodu a služeb,
 realitní þinnost, správa a údržba nemovitostí,
 pronájem a pĤjþování vČcí movitých,
 mimoškolní výchova a vzdČlávání, poĜádání kurzĤ, školení vþetnČ lektorské þinnosti,
 provozování tČlovýchovných a sportovních zaĜízení a organizování sportovní þinnosti.
Ostatní ustanovení zĜizovací listiny zĤstávají beze zmČny.

OBEC BAŠKA
oznamuje

zmČnu u pĜíspČvkové organizace ke dni 1. 9. 2020
a) úplný název zĜizovatele: Obec Baška
b) název pĜíspČvkové organizace: Základní škola a MateĜská škola, Baška, pĜíspČvková organizace
sídlo: Baška 137, 739 01 Baška
identifikaþní þíslo: 70985570
c) vymezení hlavního úþelu a tomu odpovídajícího pĜedmČtu þinnosti:
1. Hlavní úþel, pro který je pĜíspČvková organizace zĜízena, je zajištČní þinností pĤsobnosti zĜizovatele v oblasti školství dle
zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2. PĜíspČvková organizace vykonává þinnost základní školy, mateĜské školy, zaĜízení školního stravování: školní jídelny,
školní jídelny - výdejny, školní družiny.
2.1. Základní škola poskytuje základní vzdČlávání, vede k tomu, aby si žáci osvojili potĜebné strategie uþení a na jejich
základČ byli motivováni k celoživotnímu uþení, aby se uþili tvoĜivČ myslet a Ĝešit pĜimČĜené problémy, úþinnČ
komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvoĜené hodnoty a životní prostĜedí, být
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a
reálné možnosti a uplatĖovat je spolu s osvojenými vČdomostmi a dovednostmi pĜi rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnČní. Její þinnost je vymezena pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 561/2004 Sb., o
pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a provádČjícími pĜedpisy (vyhláška þ. 48/2005 Sb., o základním vzdČlávání a nČkterých náležitostech
plnČní povinné školní docházky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
2.2. MateĜská škola poskytuje pĜedškolní vzdČlávání, podporuje rozvoj osobnosti dítČte pĜedškolního vČku, podílí se na
jeho zdravém citovém, rozumovém a tČlesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahĤ. PĜedškolní vzdČlávání vytváĜí základní pĜedpoklady pro pokraþování ve
vzdČlávání. PĜedškolní vzdČlávání napomáhá vyrovnávat nerovnomČrnosti vývoje dČtí pĜed vstupem do základního
vzdČlávání a poskytuje speciálnČ pedagogickou péþi dČtem se speciálními vzdČlávacími potĜebami. Její þinnost je
vymezena pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším
odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a provádČjícími pĜedpisy (vyhláška þ.
14/2005 Sb., o pĜedškolním vzdČlávání).
2.3. ZaĜízení školního stravování uskuteþĖuje školní stravování dČtí a žákĤ v dobČ jejich pobytu ve škole. ZajišĢuje
závodní stravování vlastních zamČstnancĤ. ýinnost je vymezena pĜíslušnými ustanoveními zákona þ. 561/2004 Sb.,
o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ a provádČjícími pĜedpisy (vyhláška þ. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška þ. 84/2005 Sb., o
nákladech na závodní stravování a jejich úhradČ v pĜíspČvkových organizacích zĜízených územními samosprávnými
celky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ).
2.4. Školní družina poskytuje zájmové vzdČlávání žákĤ. Její þinnost je vymezena pĜíslušnými ustanoveními zákona þ.
561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ a provádČjícími pĜedpisy (vyhláška þ. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdČlávání).
3. PĜíspČvková organizace má odlouþená pracovištČ na adrese:
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x
Baška 383, 739 01 Baška
x
Kunþiþky u Bašky 130, 739 01 Baška
d) oznaþení statutárních orgánĤ a zpĤsob, jakým vystupují jménem organizace:
1. Statutárním orgánem zĜízené pĜíspČvkové organizace je Ĝeditel. ěeditele pĜíspČvkové organizace jmenuje a odvolává
dle zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský
zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zĜizovatel.
2. ěeditel je odpovČdný za þinnost pĜíspČvkové organizace a jeho pravomoci jsou vymezeny v zákonČ þ. 561/2004 Sb.,
o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání (školský zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
3. ěeditel zastupuje pĜíspČvkovou organizaci navenek a jedná za organizaci samostatnČ.
4. K písemnému právnímu úkonu pĜipojí Ĝeditel svĤj vlastnoruþní podpis a otisk razítka pĜíspČvkové organizace.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zĜizovatele, který se pĜíspČvkové organizaci pĜedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáĜskému využití:
1. PĜíspČvková organizace užívá nemovitý majetek ve vlastnictví zĜizovatele na základČ smlouvy o výpĤjþce
nemovitosti ze dne 27. 8. 2019, dodatku þ. 1 ze dne 6. 12. 2019 a smluv o výpĤjþce nemovitosti ze dne 11. 11. 2019.
2. ZĜizovatel pĜedává pĜíspČvkové organizaci k hospodaĜení movitý majetek ve vlastnictví zĜizovatele dle inventurního
soupisu ze dne 5. 6. 2020.
3. ZĜizovatel bezúplatnČ pĜedává pĜíspČvkové organizaci do svého vlastnictví movitý majetek dle inventurního soupisu
ze dne 4. 6. 2020.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svČĜeným majetkem mohla plnit hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena:
1. Obecná ustanovení:
a) PĜíspČvková organizace hospodaĜí se svČĜeným majetkem, vþetnČ majetku získaného vlastní þinností pro
hlavní úþel, k nČmuž byla zĜízena a v rámci pĜedmČtu její þinnosti, a to v rozsahu stanoveném zĜizovací
listinou.
b) PĜíspČvková organizace nabývá majetek pro svého zĜizovatele, nestanoví-li zákon jinak. ZĜizovatel mĤže
stanovit, ve kterých pĜípadech je k nabytí takového majetku tĜeba jeho pĜedchozí písemný souhlas.
c) PĜíspČvková organizace mĤže nabýt do svého vlastnictví pouze majetek potĜebný k výkonu þinnosti, pro
kterou byla zĜízena, a to darem s pĜedchozím písemným souhlasem zĜizovatele a v souladu s pravidly danými
zĜizovatelem.
d) PĜíspČvková organizace hospodaĜí s penČžními prostĜedky získanými vlastní þinností, vþetnČ úþelových dotací
a pĜíspČvkĤ od jiných subjektĤ, penČžními prostĜedky pĜijatými z rozpoþtu zĜizovatele, z rozpoþtu kraje,
penČžními prostĜedky pĜijatými ze státního rozpoþtu a státních fondĤ. Dále hospodaĜí s prostĜedky svých
fondĤ, s penČžními dary od fyzických a právnických osob.
e) PĜíspČvková organizace hospodaĜí se svČĜeným majetkem v rozsahu stanoveném touto zĜizovací listinou a
pokynĤ zĜizovatele, byly-li vydány.
f) PĜíspČvková organizace je povinna svČĜený majetek udržovat a opravovat, vþetnČ periodických revizí, chránit
pĜed poškozením a zniþením, jakož i proti neoprávnČným zásahĤm.
g) Majetková práva neupravená touto zĜizovací listinou vykonává pĜíspČvková organizace samostatnČ v rámci
platné právní úpravy.
2. Movitý majetek:
a) PĜíspČvková organizace hospodaĜí s movitým majetkem, který nabývá pro svého zĜizovatele, takto nabytý
majetek se od okamžiku jeho nabytí do vlastnictví zĜizovatele stává majetkem pĜedaným k hospodaĜení.
b) Funkþní, ale pro pĜíspČvkovou organizaci trvale nepotĜebný a nadbyteþný majetek, je pĜíspČvková organizace
povinna vždy nabídnout pĜednostnČ zĜizovateli. Pokud zĜizovatel nepĜijme písemnou nabídku, postupuje
pĜíspČvková organizace dle þl. VI., bodu 2., písm. c) této listiny.
c) PĜíspČvková organizace je oprávnČna úplatnČ pĜevádČt vlastnické právo k movitému majetku s pĜedchozím
písemným souhlasem zĜizovatele, a to vlastním jménem na svĤj vlastní úþet.
d) Pokud se stane majetek, který pĜíspČvková organizace nabyla do svého vlastnictví, pro ni trvale nepotĜebný,
nabídne ho pĜednostnČ bezúplatnČ zĜizovateli. NepĜijme-li zĜizovatel písemnou nabídku, mĤže pĜíspČvková
organizace po jeho pĜedchozím písemném souhlasu majetek pĜevést do vlastnictví jiné osoby.
e) PĜíspČvková organizace je oprávnČna úplatnČ pĜevádČt movitý majetek, který vytvoĜila vlastní þinností nebo
který je svou povahou urþen k prodeji v rámci doplĖkové þinnosti organizace (zboží – potraviny, aj.), a to bez
omezení uvedených v þl. VI., bodu 2., písm. b), c) této listiny.
f) PĜíspČvková organizace je oprávnČna pronajmout (propachtovat) a výjimeþnČ vypĤjþit svČĜený movitý majetek,
vþetnČ majetku získaného její þinností pouze se souhlasem zĜizovatele. Nájemní smlouvy uzavírá organizace
vlastním jménem na svĤj vlastní úþet.
g) PĜíspČvková organizace je oprávnČna uzavírat smlouvy o pĤjþce nebo o úvČru jen s pĜedchozím souhlasem
zĜizovatele. Toto omezení se nevztahuje na pĤjþky pĜíspČvkové organizace poskytované z fondu kulturních a
sociálních potĜeb dle platné právní úpravy.
h) PĜíspČvková organizace je oprávnČna poĜizovat vČci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupČ jen s pĜedchozím souhlasem zĜizovatele.
i) PĜíspČvková organizace není oprávnČna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. PĜijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky vĤþi jiným subjektĤm je oprávnČna jen se souhlasem zĜizovatele. PĜíspČvková organizace
nesmí vystavovat nebo akceptovat smČnky, ani být smČneþným ruþitelem.
j) PĜíspČvková organizace nesmí mít majetkovou úþast v právnické osobČ zĜízené nebo založené za úþelem
podnikání, vkládat finanþní prostĜedky svého rezervního fondu jako kapitál do þinnosti jiných subjektĤ.
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PĜíspČvková organizace je povinna uzavĜít pojistné smlouvy týkající se pojištČní majetku, v ostatních pĜípadech
zajistit pojištČní majetku dle pokynĤ zĜizovatele. Škody, které na majetku vzniknou, je pĜíspČvková organizace
povinna oznámit zĜizovateli neprodlenČ, nejpozdČji do následujícího dne od jejich zjištČní.
l) Za ochranu majetku a výkon práv a povinností pĜi hospodaĜení se svČĜeným majetkem odpovídá Ĝeditel
organizace. ěeditel pĜíspČvkové organizace je povinen stanovit práva a povinnosti jednotlivých zamČstnancĤ
organizace pĜi správČ majetku, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena obecná a osobní hmotná
odpovČdnost, ve vnitĜních pĜedpisech organizace.
3. Další práva o povinnosti:
a) PĜíspČvková organizace je povinna pĜi zadávání veĜejných zakázek dodržovat zákon þ. 134/2016 Sb., o zadávání
veĜejných zakázek, v platném znČní, Interní smČrnici þ. 1/2016 pro zadávání veĜejných zakázek malého rozsahu
a Interní smČrnici þ. 2/2016 pro schvalování a rozhodování zadavatele pĜi administraci veĜejných zakázek, þi ve
smyslu jiného právního pĜedpisu tento zákon a smČrnice nahrazujícího, a to za následujících podmínek:
x
Jestliže pĜedpokládaná výše budoucího penČžitého závazku za dodávky a služby þiní ménČ než
199.999,-- Kþ bez DPH, je pĜíspČvková organizace oprávnČna realizovat veĜejnou zakázku
samostatnČ.
x
Jestliže pĜedpokládaná výše budoucího penČžitého závazku za stavební práce þiní ménČ než 399.999,- Kþ bez DPH, je pĜíspČvková organizace oprávnČna realizovat veĜejnou zakázku samostatnČ.
x
Jestliže pĜedpokládaná výše budoucího penČžitého závazku za dodávky a služby þiní více než
199.999,-- Kþ bez DPH a za stavební práce þiní více než 399.999,-- Kþ bez DPH až do 1.999.999,-Kþ bez DPH, je pĜíspČvková organizace povinna vyžádat si pĜedem písemný souhlas zĜizovatele
k zámČru zadat veĜejnou zakázku.
Jestliže pĜedpokládaná výše budoucího penČžitého závazku þiní více než 2.000.000,--Kþ bez DPH,
x
vyhrazuje si zĜizovatel právo realizovat pĜedmČtnou zakázku, a to od samotného rozhodnutí o zámČru
zadat veĜejnou zakázku.
b) V pĜípadČ þinnosti financované þásteþnČ þi zcela za pomoci jiných zdrojĤ požádá pĜíspČvková organizace o
pĜidČlení finanþních prostĜedkĤ ze státního rozpoþtu, z rozpoþtu jiného územního samosprávného celku než
zĜizovatele, ze státních a jiných fondĤ, z rozpoþtu EU nebo z finanþního mechanismu Evropského
hospodáĜského prostoru, z finanþního mechanismu Norska a programu švýcarsko-þeské spolupráce pouze po
pĜedchozím schválení žádosti zĜizovatelem. Investiþní þinnost realizovanou þásteþnČ þi zcela za pomoci jiných
zdrojĤ mĤže pĜíspČvková organizace realizovat pouze po pĜedchozím schválení investiþního zámČru
zĜizovatelem.
4. Jiná majetková práva:
a) PĜíspČvková organizace je povinna vést úþetní a operativní evidenci majetku. Majetek pĜedaný k hospodaĜení
musí vést v úþetnictví oddČlenČ od majetku ve svém vlastnictví.
b) PĜíspČvková organizace je povinna provádČt odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného zĜizovatelem.
c) PĜíspČvková organizace je povinna provádČt pravidelnou roþní inventarizaci majetku, na základČ provedených
inventur pĜedávat zĜizovateli soupis pĜírĤstkĤ a úbytkĤ majetku.
d) PĜíspČvková organizace není oprávnČna poskytovat dary jiným subjektĤm, s výjimkou obvyklých penČžitých
nebo vČcných darĤ svým zamČstnancĤm a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potĜeb.
e) PĜíspČvková organizace je oprávnČna pĜijímat dary pouze v souladu s pravidly danými zĜizovatelem.
f) PĜíspČvková organizace je oprávnČna postoupit pohledávku, pĜevzít dluh, vzdát se práva a prominout dluh jen
s pĜedchozím souhlasem zĜizovatele, nejde-li o vzájemný zápoþet pohledávek.
g) PĜíspČvková organizace je oprávnČna ruþit majetkem jen s pĜedchozím souhlasem zĜizovatele, a to jen jde-li o
ruþení za dlužníka, jímž je zĜizovatel.
h) PĜíspČvková organizace plní povinnosti provozovatele na vyhrazených technických zaĜízeních.
i) PĜíspČvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví tĜetích osob, vzniknou-li nedodržením právních
pĜedpisĤ na úseku bezpeþnosti, požární ochrany a životního prostĜedí.
j) Likvidaci odpadĤ vzniklých v souvislosti s þinností organizace zajišĢuje zĜizovatel na své náklady.
5. Ustanovení k pohledávkám:
a) PĜíspČvková organizace je povinna þinit úkony k mimosoudnímu vymáhání pohledávek po lhĤtČ splatnosti,
vzniklých vĤþi jiným osobám z její þinnosti, formou jakýchkoliv úkonĤ smČĜujících k vymožení pohledávky,
uskuteþnČných v souladu s platnými právními pĜedpisy.
b) Pokud není dosaženo její úhrady mimosoudním vymáháním ve lhĤtČ šesti mČsícĤ po termínu splatnosti
pohledávky, je o tomto pĜíspČvková organizace povinna informovat zĜizovatele a Ĝešit další vymáhání
pohledávky v souþinnosti se zĜizovatelem.
c) Bez souhlasu zĜizovatele není pĜíspČvková organizace oprávnČna pohledávky promíjet, postupovat dalším
osobám þi s nimi jinak manipulovat.
g) okruhy doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
1. Podle § 135 zákona þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném a jiném vzdČlávání
(školský zákon), mĤže pĜíspČvková organizace vykonávat doplĖkovou þinnost, pokud není vykonávána na úkor jejího
hlavního úþelu a pĜedmČtu þinnosti.
2. Okruhy doplĖkové þinnosti pĜíspČvkové organizace jsou vymezeny na základČ § 27 odst. 2 písm. g) zákona þ.
250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ.
3. Okruhy povolené doplĖkové þinnosti navazující na hlavní úþel pĜíspČvkové organizace:
a) Stravovací služby (zejména hostinská þinnost).
b) Výchovná a vzdČlávací þinnost (zejména výchova a mimoškolní vzdČlání).
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Organizování a poskytování sportovních a tČlovýchovných akcí a þinností (zejména provozování
tČlovýchovných a sportovních zaĜízení a zaĜízení sloužících k regeneraci).
d) Kulturní þinnost (zejména poĜádání kulturních produkcí, zábav a provozování zaĜízení sloužících
k zábavČ).
e) RukodČlná výroba drobných výrobkĤ (zejména výroba porcelánových a keramických výrobkĤ).
f) KoupČ a prodej zboží (zejména maloobchod).
g) Komerþní využívání technického vybavení organizace (zejména kopírovací práce).
h) Poskytování pronájmĤ (zejména realitní þinnost).
4. PĜíspČvkové organizaci se stanovují tyto podmínky pĜi provozování doplĖkové þinnosti:
i) PĜíspČvková organizace nesmí provozováním doplĖkové þinnosti narušovat plnČní hlavního úþelu
pĜíspČvkové organizace.
j) Celkový výsledek provozování všech doplĖkových þinností pĜíspČvkové organizace nesmí být za
kalendáĜní rok ztrátový.
k) PĜípadný zisk vytvoĜený ve své doplĖkové þinnosti mĤže pĜíspČvková organizace použít jen ve
prospČch své hlavní þinnosti, jestliže jí zĜizovatel nepovolí jiné využití tohoto zdroje.
l) DoplĖková þinnost musí být v úþetnictví sledována oddČlenČ od hlavní þinnosti.
m) Dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb pĜíspČvkovou organizací ve své doplĖkové
þinnosti se realizují podle platných cenových pĜedpisĤ.
h) vymezení doby, na kterou je organizace zĜízena:
PĜíspČvková organizace se zĜizuje na dobu neurþitou.
c)
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