
obecŽd'áÍ,Žďár č.5,679 02 Rájec -Jestřebí, IČ:00281344

Zřizovací listina
příspěvkové organizace obce Žd'ár

vydanávsouladusustanovenim$35a$84odst'2pism'd)zákonač'128/2000sb.'oobcich
(obecni zřizeni)' ve zněni pozdějšich předpisů. ustanovením d 27 zákona č' 250/2000 sb'' o
Íozpočtových pfavidlech územnich rozpočtů' v€ znění pozdějšich předpisů. a ustanovenim N

l78/179 zákona č' 56li2o04 Sb'' o předškolnim. základním' střednim. vyšším odborném a jiném

vzděláváni (školský zákon)' ve zněni pozdějšich předpisů' ve zněni pozdějšich předpisů'
schválená Zastupitelstvem obce usnesenim č' l l0/{0/t3 ze dne 30'l2'20l3'

čt. a;
Úplný rlázev,zařazení do okresu a id€ntiíikáční číslo zřizovat€le

Název: obec Žďár. Žtat t s, en ozv.i4ec _ Jestřebi
Okrec Blansko
lČ: oo28l344

čt' t)
Název, síd|o a identifikační číslo příspěvkovó organizace

Náz€vi Mateřská škola Žd'ár' okres Blansko' přispěvková oÍganizace
Sídlo: Žd'á, č n. an oz Rájec _ Jestřebi
lC: 70993319

čt. c)
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace

l' Hlavní účel. pÍo kteď se přispěvková oÍganizace zřizuje. je zajištěni činnosti v působnosti
zřizovatele v oblasti školstvi dI€ zákona č.56112004 sb'' o předškolnim' základním.
střednim' vyššim odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)' ve zněni pozdějších
předpisů.

2' Předmět činnosti odpovídajicí vymezení hlavniho účelu přispěvkové organizace je výkon
činnosti mateřské školy.

Přispěvková organizace jako mateřski škola poskytuje předško|ni vzděláváni dětem; jeji
činnost se řidi zákonem č' 56l/2004 sb'. o předškolnim' základnim. střednim. vyššim odbomém
a jiném vzděláváni (školský zákon). ve zněni pozdějšich předpisů' ze.jména pak ustanovenimi
Čá$i druhé a prováděcimi předpisy ke školskému zákonu'

Přispěvková organizace provozuje školíí jídelnu v rámci školniho stravování vydávájidla, ktefá
sama připravuje, a může připravovat jidla, která vydává výdejna; jeji činnost se řidi zákonem č'
561/2004 sb'' o předškolním' základnim' střednim' Vyššim odborném a jiném vzděláváni
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(školský zákon). ve zněni pozdějšich předpisů' zejména pak ustanovením $ l19 a prováděcinti
předpisy ke školskému zákonu'

cr. d)

s(atutáÍní orgá|r a zpúsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizece

statutárnim orgánem přispěvkové organizacc je ředitel {dálejen ..ředitel") Ředitelejmenuje
a odvolává starosta'
Ředitel jedná jménem přispěvkové organizaoe v souladu s platnými předpisy a v ranlui
oprávněni daných zřizovaci listinou' K pisemnému právnímu úkonu připoji ředitel svůj
V|astnoručni podpis a otisk Íazitka přispěvkové organizace'

Ó. e)
vymezení majetku ve vlasÍnictví zřizovatele předaného příspěvkové organiz.ci k

hospodařeni

Nemovitý majetek zapisovanÝ do katastru nemovitosti
zřizovatel pÍedáyá příspěvkové organizaci k hospodařeni nemovitý majetek zapisovaný do
katastru nemovitosti' kteýje uveden v přiloze č | této zřizovaci listiny.
ostatni Inajetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu i')
Zřizovatel předává přispěvkové organizaci k hospodařeni ostatni majetek' kte|ý je uveden
v přiloze č. 1 Íao zť)zoýaci listiny jako ostatni majetek ostatni majetek přispěvková
organizace vede v účetnictvi a ostatni předepsané evidenci. Rozsah tohoto majelku se;

a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s přislušnými předpisy' a to
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyia7eni.

b) zvyšuje o najetek, kleď byl télo přispěvkové organizaci předán v souladu s přislušnýnli
předpisy z důvodu trvalé nepotřebnosti pro jinou přispěvkovou organizaci zřízenou obci
nebo pÍo obec a to k okamžiku jeho převzeti.

c) zvyšuje o maiaek. kteý byJ touto příspěvkovou organizaci nabyt na základě zmocněni
uvedenóho v Cl' f1 této zňzovací listiny do vlastnictvi zřizovatele, a to k okamžiku jebo
nabyti.

čt.0
Vymezení práv umožňujicích organizaci nap|ňovat hlavní účel příspěvkové organizace

l' Přispěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastnictvi zřizovatele majetek dle
ustanoveni N 27 odst 4 zákona č 250/2000 Sb ' o rozpočtových pravidlech úzenrních
rozpočtů' ve zněni pozdějšich předpisů bez předchoziho (přip' s předchozinr nebo
s předchozinr ve vymezených připadech) písemného souhlasu zřizovatele'

vyÍDezeíí práv { poviÍíosÍí k majeÚku ve v|astnictvi zřizovatere předanému
příspěvkové organizaci k hospodaření (dále jen 

''svěřený 
majetek")

2' Přispěvková organizace nesmi svěřený nemovitý majetek prodat' směnit. daÍovat.
zatěžovat zástavním píávem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku
právnických osob'
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Přispěvková organizace může se svěřeným majetkem nakládat pouze v připadech a

v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujicimi činnost přispěvkové organizace
a Yztah přispěvkové oíganizace ke zřizovateli'
Přispěvková oÍganizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti]
a) majetek držet a hospodárně uživat pro plněni hlavniho účelu a předmětu činnosti

a doplňkové činnosti podle této zřizovaci listiny.
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj' majetek udížovat a chránit před zničenim'

poškozenim' odcizenim' zneužitim nebo neoprávněnými zásahy.
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku. kteý má

přispěvkové organizace ve svém vlastnictvi.
d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele'
e) zabezpečovat v souladu s přislušnými předpisy Íevize a technické proh]idky ma'ietku,
t) dodržovat veškeÍé právni a jiné předpisy v oblasti požmi ochrany' hygieny. životniho

prostředí (např' zajišťovánim odpadového hospodářství a ochrany ovzduší)' v oblasti
dopravy a silničniho hospodářstvi (např. zajišl'ovánim údržby komu|ikaci na

svěřených nemovitostech' chodniků) apod',
g) trvale s|edovat' zda dlužnici včas a řádně plni své závazky a zabezpečit. aby nedošlo

k promlčení nebo prekl]uzi pÍáy ztěchto závazků vyplývajicich,
h) infoÍmovat ziizoyatele na základě jeho požadavku o vzniku nároku nebo povinnosti

z pojistné události. z bezdůvodného obohaceni či náhrady škody apod''
i) při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši' kteráje v daném mistě a čase

obvyk|á' nejdeJi o cenu regulovanou státem. výše nájemného nižši než je cena

v daném mistě a čase obvyklá musí b}t opodstatněná' V připadě uzavřeni nájemni
smlouvy na dobu delši než jeden rok je povinna sjednat inflačni doložku změny
nájemného.

j) informovat zřizovatele o uzavřených sm]ouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce. a to
zaslánim jednoho vyhotoveni přislušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů od
jejiho uzavřeni o uzavřeni jiných smluv je přispěvková organizace povinna
ziizoýalgle infonnovat v případě' pokud si to vyžádá' a to zaslánim jednolro
vyhotoveni přislušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne' kdy ji byia
doručena Úzva zřizovatele k předáni sm|ouvy'

k) využivat všech píáv vlastníka zejména zastupovat zÍizoyatele a jednat jeho jménem
v záležitostech týkajicich se tohoto majetku' včas podávat návrhy na zahájenr iizenl
k vymoŽeni pohledávek. uplatňovat právo na náhradu škody' vydání bezdůvodného
obohacení. nároky z pojistných událostí. přijimat plněni z pojistných smluv
a zastupovat zÍizovatele a jednat jeho jménem v řizenich správnich (např' v řizeni
stavebním).

l) řidit se při nak|ádáni s trvale nepotřebným majetkem předpisem zřizovatele' kteý
v uvedené oblasti uprav)je ýztah rflezi zřizovatelem a příspěvkovou organizaci'

Ín)řidit se píávnimi předpisy' podminkami danými touto zřizovaci listinou, předpisy
zřizovatele upravujicími činnost přispěvkové organizace a vztah příspěvkové
organizace ke zřizovateli a rozhodnutimi oÍgánů zřizovatele'

Přispěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastnim jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky movitý

majetek, nemovitý majetek' b\,1 nebo nebyový pÍostor na dobu do jednoho roku
včetně. Doba trvání nájemni smlorrvy a smlouvy o výpůjčce může být v připadech,
kdy jsou tyto ýzaýiÍány za účelem provozováni podnikatelské činnosti třeti osoby
prodlotlžena příspěVkovou o.ganizaci maximáIně o další rok' současně může bÍ
v těchto připadech přispěvkovou organizaci uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva
o výpůjčce se stejným subjektem opětovně pouze jedenkrát' K dalšimu prodlouženi
doby tÍváni smlouvy o náimu nebo smlouvy o výpůjěce nebo jejich opětovnénru
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uzavřeni je třeba předchozi pisemný souhlas zŤ'lzovatele' Pronájerrr nebo výpůjčka

majetkrr nesmi ohrozit výkon hlavni činnosti organizace;
b) vlastnim jménem a na vlastni účet pronajmout nebo poskynout do výpújčky movitý

majetek. nemovitý majetek' b}'t nebo nebytový prostor na dobu delši než jeden rok
pouze s předchozím pisemným souhlasem zřizovatele;

c) udělit jrnénenr zřizovatele nájenci pisemný souhlas k výměně bytu nacházejíciho se

v nemovitosti. která ji byla zřizovatelem předána k hospodařeni'
Přispěvková organizace je oprávněna zabezpečit realizaci úplatného převodu
nepolřebného movitého majetku zřizovatele předaného ji k hospodaření. v připadech a
v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upÍavujicimi činnost přispěVkové organizace
a vztah přispěvkové organizace ke zřizovateli.
Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinnosti při hospodařeni stimto
majetkem odpovidá stalutární orgán přispěvkové organizace'

B. MajeÍková práva a povinnosti příspěvkové ořga izace k majctku ve svém vlastnictví

8 Přispěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek
potřebný k výkonu ěin osti. pro které byla zřizena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele'
b) darem s předchozím pisemným souhlasem ziizovatele.
o) děděnim s předchozim pisemnýtrr souhlasem zřizovatele' bez tohoto souhlasu je

přispěvková organi2ace povinna dědictvi odmitnorrt.
d).jiným způsobem na základě rozhodnuti zřizovatele'

9 Přispěvková organizace nlá k majetku ve svém vlastnictvi zejména následujici
povinnosti:

a' vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného. a
to:
- zvlášt' majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele.
- zvlášť majetek nabytý darem nebo děděnim
_ zvlášť llajetek nabytý dalšim způsobem.

b. pojistit majetek.
c' dodržovat veškeré právni a jiné předpisy v oblasti požárni ochÍany. životniho

pÍostředi. hygigny apod'.
d. tÍvale sledovat. zda dlužnici včas a řádně plni své ávazky a zabezpečit' aby

nedošlo k promlčeni nebo píeklltzi pÍáv z těchto závazků vyplývajících'
e inÍbrmovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce,

a to zaslánim jednoho vyhotovení příslušné smlouvy zřizoýateli ye lhůtě do 14

dnťr od jejiho uzavřeni o uzavření jiných smluv je přispěvková organizace
povinna zřizovatele informovat v připadě' pokud si to vyžádá a to zas]ánim

iednoho vvhotoveni přislušné smlouvy zřizovateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne'
kdyji byla dorLrčena výzva zřizovatele k předáni smlouvy'

|' řidit se právnimi předpisy' podminkami danými toulo zřizovací listinou' předpisy
zřizovatele upravujicimi činnost přispěvkové organizace a vztah příspěvkové
organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.

g pokud se stane majetek' kteď přispěvková organizace nabyla do svého vlastnictvi
bezúplatným převodem od svého zřizovatele' pro ni trvale nepotřebný' nabidne ho
přednostně bezúplatně zÍizovateli' V připadě. že zřizovatel nabidku nepřijme,
může přispěvková oÍganizace po jeho předchoziÍn pisemném souhlasu majefek
převést do vlastnictvijiné osoby za podminek stanovených zřizovatelem'



C. Da|ši přáva a povinnosti

Přispěvková organizace má ke svěřenému majetku a nujetku ve svém vlastnictvi dalši práva a
povinnosti.

l0 vystupovat jako zadavatel v právních vztazich vyplývajicich z právnich předpisů
upravujicich veřejné zakázky a jejich zadáváni' a to za podminek stanovených předpisy
zřizovatele upravujicirni činnost přispěvkové organizace a vztah přispěvkové organizacc
ke zřizovate]i' V případě veřejné zakázky' jejíž předpokládaná hodnota přesáhne l milion
Kč bez DPH. je přispěvková organizace oprávněna Íealizovat veřejnou zakázku. jen
s předchozim souhlasem zřizovatele' Toto omezeni 5e nevztahuje na připady krajně
naléhavé potřeby. např jdeJi o ohÍoženi životů nebo zdraví lidi' havárii' přirodni
katastrofu nebo hrozi-li nebezpeči velkého íozsahu

lJ' V pňpadě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů požádat
o přiděleni finančnich prostředků ze státniho rozpočtu' z rozpočtu jiného územního
samosprávného celku než zřizovatelq ze státnich a jiných Íbndů. z rozpočtu EU nebo
z finančniho mechanismu Evropského hospodářského prostoru. z finančniho mechanisnlu
Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po přcdchozím schváleni žádosti
zřizovatelem lnvestiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomocijinÝch zdÍojů
může přispěvková organizace Íealizovat pouze po předchozím schváleni investičniho
záměnl zřizovatelem

D. FinIrnčni hosporlnřeni přispěvkové organizace

Přispěvková organizace je povinna se řidit při svém 1'ínančnim hospodařeni ustanovenimi
zákona č' 250/2000 sb-' o lozpočtových pravidlech územnich rozpočtů' ve znčni
pozdějších předpisů'
Přispěvková organizace je oprávněna uzavřit nájemni smlouvu nebo smlouVu o výpůjčce
sjiným vlastnikern majetku (např' obci) pro zajištěni svého hlavniho účelu a předmětu
činnosti nejdéle na dobu pěti let' se souhlasem zřizovatele ina dobu delši'
Přispěvková organizace je oprávněna ponechat si přijmy z pronájmu movitého majetku'
nemovitého majetku. bytu nebo neb},toq'ch prostorjako vlastni Únosy'

t2

13.
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cL g)
Okruhy doplňkové činnosti

l' Zřizovatel |lepovoluje přispěvkové organizaci žádnou dophikovou činnost
a) zřizovatelem

Čt. tr)
Doba, na kterou je příspěvková ořganizace zřízena

Přispěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou'

čt. D
Závěřečná ustaíovení

'l ' '|'ato zř;zoýaci listina nahrazuje Zřizovaci listinu ze dne 29' 10'2002 ve znění dodatku l _5'

2' Tato zřizovaci listina nabýVá účinnosti dnenl j0.I2'2013.



3' Tato zřizovací listina je vyhotovena
oliginálu Jedno vyhotoveni obdrži
zÍizoýatel'

v pěti stejnopisech. z nichž všechny maji platnost
příspěvková oíganizace' čtyři vyhotovení obdrži

veŽďáře dne 30'1z'zo)3 '

lng' Milan Smatana. staÍosta PatÍik Mikulášek. místostarosta


