MĚSTO ŽDÁNICE
okres Hodonín
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Město Ždánice podle ustanovení § 27, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v návaznosti na ustanovení § 84, odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 178 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává
zřizovací listinu příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín.

I.

Zřizovatel
Název : Město Ždánice, okres Hodonín
Sídlo : Městečko 787, Ždánice, PSČ 696 32
Identifikační číslo : 00285536

II.

Příspěvková organizace
Název : Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín
Sídlo : Městečko 18, Ždánice, PSČ 696 32
Identifikační číslo : 628 12 947
Identifikátor zařízení : 600 116 085

III.

Vymezení účelu a předmětu činnosti
Příspěvková organizace vykonává na základě níže uvedených právních předpisů činnost
základní školy a školní družiny :
1)

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání, její
činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školská zákon) v platném znění, zejména ustanoveními
části třetí, hlavy II., a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

2)

Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání ; její
činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zejména ustanoveními § 118 a
prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
IV.

Statutární orgán
1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem na
základě výsledků konkurzního řízení v souladu s ustanoveními § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu
s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku
razítka školy připojí vlastnoruční podpis.

V.

Vymezení majetku
1) Příspěvková organizace užívá nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě
nájemní smlouvy, která je přílohou této zřizovací listiny.
2) Příspěvkové organizaci se předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití movitý
majetek vedený v účetnictví příspěvkové organizace. Inventurní soupisy jsou založeny u
příspěvkové organizace a u zřizovatele. Rozsah a hodnota svěřeného majetku budou každoročně
aktualizovány připojením záznamu z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb..
3) Rozsah movitého majetku předaného příspěvkové organizaci do správy k vlastnímu
hospodářskému využití vymezený v čl. V. odst. 2 této zřizovací listiny se :
a)

snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušným i předpisy, a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení

b)

zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci převeden v souladu
s příslušnými předpisy , a to k okamžiku jeho převzetí

c)

zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací pořízen na základě
zmocnění v čl. VI. této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku
pořízení.

VI.

Vymezení majetkových práv a povinností
Příspěvková organizace má k majetku vymezeném v bodě V. této zřizovací listiny
následující práva a povinnosti :
a)

je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a
hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle
této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho
opravy, vést evidenci a účetnictví majetku,

b)

je povinna a oprávněna nabývat majetek do vlastnictví zřizovatele a do správy
příspěvkové organizace, nabývání movitých věcí v jednotlivých případech do částky nad
40.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu pouze se souhlasem zřizovatele,

c)

je povinna chránit svěřený majetek před zničením a poškozením, chránit před odcizením
nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy, za tím účelem může majetek pojistit; dále je
povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, hygieny životního prostředí (např.
zajišťování odpadového hospodářství ) a v dalších oblastech,

d)

je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména
včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
nároky z pojistných událostí, včas podávat návrhy na zahájení řízení k vymožení
pohledávky, apod., a za tím účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník
řízení. Je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
aby nedošlo k promlčení práv nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících,

e)

není oprávněna svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob.
Jakýkoliv záměr uvedené dispozice s nemovitým majetkem je povinna projednat se
zřizovatelem a jménem vlastníka jej realizovat pouze se souhlasem zřizovatele,

f)

je oprávněna smluvně pronajmout svěřený majetek nebo poskytnout jako výpůjčku
svěřeného nemovitého majetku na dobu kratší než 1 rok. Příspěvková organizace není
oprávněna smluvně pronajmout svěřený nemovitý majetek nebo poskytnout výpůjčku
svěřeného nemovitého majetku na dobu delšího 1 roku bez předchozího souhlasu
zřizovatele. Výjimku tvoří výpůjčka svěřeného nemovitého majetku příspěvkové
organizaci nebo organizační složce zřízené zřizovatelem. V těchto případech je příspěvková
organizace oprávněna smlouvu uzavřít i na dobu delší než 1 rok bez souhlasu zřizovatele.

g)

je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem
majetku pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu 5 let, se
souhlasem zřizovatele i na dobu delší,

h)

v právních vztazích týkající se nemovitého majetku, jako např. stavební řízení, vystupuje
příspěvková organizace jménem vlastníka tzn. zřizovatele, jako správce svěřeného
majetku,

i)

je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích týkající se movitého i
nemovitého majetku, vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, kdy zadavatel může
rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky. Bez omezení v případech naléhavé potřeby,
jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí
škody velkého rozsahu. V ostatních případech je příspěvková organizace zadavatelem
veřejné zakázky jen se souhlasem zřizovatele.

j)

investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace financované za účasti
finančních prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu obce nebo kraje, ze státních či jiných
fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele,

k)

je povinna se řídit při jakémkoliv nakládání s nepotřebným majetkem pravidly pro
nakládání s nepotřebným majetkem vydaným zřizovatelem,

l)

je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a
sociálních potřeb za dodržení vyhlášky MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních
potřeb.
VIII.

Doplňková činnost
Zřizovatel povoluje jako doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel činnosti
příspěvkové organizace realitní činnost.
Podmínkou realizace doplňkové činnosti :
a)
b)

realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření podle § 28 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

IX.

Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
X.

Závěrečná ustanovení
1) Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení v zastupitelstvu města.
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.7.2007; dnem účinnosti této zřizovací listiny pozbývá
platnosti zřizovací listina ze dne 14.12.2005.
2) Tato zřizovací listina je vypracována v 5 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
příspěvková organizace a tři vyhotovení zřizovatel.

Ve Ždánicích dne 27.6.2007
Ing. Stanislav Trněný

Mgr. Miroslav Procházka

místostarosta města

starosta města

