Městys Hostomice
Změna zřizovací listiny Mateřské školy Hostomice, Husova 308, příspěvkové organizace

Dodatek č.1/2009
Usnesením Zastupitelstva městyse č. 40/2009 ze dne 21.9.2009 v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s ustanovením §
8 odst. 1, § 178 odst.1 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, /novela zák.477/2008 Sb./ s účinností od 7.října 2009

mění
Zřizovací listinu Mateřská školy Hostomice, Husova 308, příspěvková organizace
vydanou a schválenou Zastupitelstvem Obce Hostomice č.42/2002 ze dne 16.9.2002,
v úplném znění schváleném Zastupitelstvem Obce Hostomice usnesením č. 5/2004 ze dne
22.3.2004 včetně následných dodatků platnou od od 1.1.2003 takto:

V.
Vymezení majetkových práv
Odstavec 2:
1. Příspěvková organizace je oprávněna a povinna majetek uvedený v ustanovení článku VI. této
zřizovací listiny (dále jen „svěřený majetek“), jakož i majetek získaný její vlastní činností (dále jen
„vlastní majetek“), spravovat pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Příspěvková organizace je
zejména oprávněna svěřený majetek i vlastní majetek efektivně a ekonomicky využívat a povinna
pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení svěřeného majetku i vlastního majetku.
2. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Do svého vlastnictví může
příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou je zřízena a to
bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
nebo děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna
dědictví odmítnout, nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
3. Jiným způsobem nabytí majetku se rozumí pořízení majetku za úplatu. S předchozím souhlasem
zřizovatele může příspěvková organizace pořizovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
z prostředků investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizuje
příspěvková organizace nákupem do svého vlastnictví bez předchozího souhlasu zřizovatele
s přihlédnutím k hospodárnému, účelnému a efektivnímu vynakládání prostředků a dle platných
pravidel pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
4. Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodem od svého zřizovatele pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně
zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho
předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených
zřizovatelem.

Likvidace majetku morálně opotřebeného a zastaralého v pořizovací ceně do 1 000,- Kč je
v pravomoci příspěvkové organizace.
5. Příspěvková organizace má ve vztahu ke svěřenému majetku obdobné právní postavení jako má
podle příslušných obecně závazných právních předpisů nájemce, tj. vlastnické právo a dispoziční
oprávnění ke svěřenému majetku zůstává zřizovateli a příspěvková organizace je oprávněna
svěřený majetek držet, užívat jej a brát z něj užitky. Příspěvková organizace není oprávněna bez
předchozího písemného souhlasu zřizovatele svěřený majetek úplatně či bezúplatně převádět,
vkládat jej do jiných právnických osob, zatěžovat jej věcnými právy ve prospěch třetích osob,
používat jej k ručení za vlastní závazky či za závazky třetích osob, přenechávat jej k dočasnému
užívání třetím osobám, apod. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek evidovat a
inventarizovat způsobem uvedeným v příslušných obecně závazných právních předpisech a v jejich
rámci i podle pokynů zřizovatele.
6. Příspěvková organizace má ve vztahu k vlastnímu majetku právní postavení správce, tj.
příspěvková organizace je oprávněna vlastní majetek držet, užívat jej a brát z něj užitky.
Příspěvková organizace však není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele
vlastní majetek úplatně či bezúplatně převádět, vkládat jej do jiných právnických osob, zatěžovat
jej věcnými právy ve prospěch třetích osob, používat jej k ručení za vlastní závazky či za závazky
třetích osob, přenechávat jej k dočasnému užívání třetím osobám, apod. Příspěvková organizace je
povinna vlastní majetek evidovat a inventarizovat způsobem uvedeným v příslušných obecně
závazných právních předpisech a v jejich rámci i podle pokynů zřizovatele.
7. Ve vztahu k vlastnímu majetku je příspěvková organizace oprávněna a povinna provádět v celém
rozsahu nahodilých i plánovaných potřeb obvyklé udržování, udržování ve stavu způsobilém
k obvyklému účelu užívání a technické zhodnocení (v případě technického zhodnocení však pouze
v rozsahu schváleného předem zřizovatelem).
8. Ve vztahu ke svěřenému majetku je příspěvková organizace oprávněna a povinna provádět obvyklé
udržování v celém rozsahu nahodilých i plánovaných potřeb (s výjimkou plánovaných akcí
v působnosti zřizovatele), udržování ve stavu způsobilém k obvyklému účelu užívání (s výjimkou
plánovaných akcí v působnosti zřizovatele a technické zhodnocení (v případě technického
zhodnocení však pouze v rozsahu zřizovatelem předem schváleného záměru).
9. Pro účely této zřizovací listiny se pod pojmem „obvyklé udržování“ rozumí všechny činnosti,
jejichž prostřednictvím se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se následkům fyzického
opotřebení majetku, odstraňují se drobnější závady, zajišťuje se bezpečnost užívání, apod.
10. Pro účely této zřizovací listiny se pod pojmem „udržování ve stavu způsobilém k obvyklému
užívání“ rozumí všechny činnosti, jejichž prostřednictvím se odstraňuje částečné fyzické
opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného
stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení oprav s použitím jiných než
původních materiálů, dílů, součástí a technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.
11. Pro účely této zřizovací listiny se pod pojmem „technické zhodnocení“ rozumí všechny výdaje na
dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace převyšující u
jednotlivého majetku částku 40.000,- Kč. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za
následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření
vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
12. Provoz, opravy, údržbu, kontroly a revize technických zařízení, které jsou součástí nemovitého
majetku a ostatních technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí zajišťuje příspěvková organizace
podle platných právních, technických a ostatních předpisů.

13. Příspěvková organizace je povinna uzavřít pojištění svěřeného i vlastního movitého majetku a
pojištění odpovědnosti za škody.
14. Finanční hospodaření příspěvkové organizace se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy a pokyny zřizovatele. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky
získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, které jí budou
přiděleny na základě závazných ukazatelů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními
dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí.
K tomuto účelu si zřídí běžné účty a podúčty u některého z peněžních ústavů se sídlem v České
republice. Pro evidenci příjmů a výdajů v hotovosti povede pokladnu, jejíž limit je upraven
vnitřním předpisem organizace. Zřizovatel je oprávněn kdykoliv nahlédnout do dokladů
prokazujících hospodaření organizace, bere na vědomí efektivní použití prostředků rezervního
fondu a schvaluje použití prostředků investičního fondu.
15. Zřizovatel zřizovací listinou dává předchozí souhlas k přijetí věcného daru do hodnoty 40 000 Kč a
peněžního daru účelově určeného do hodnoty 40 000 Kč pro jeden právní úkon. Dary v hodnotě
nad 40 000 Kč musí příspěvková organizace předložit ke schválení zřizovateli.
16. K naplnění ustanovení zák.250/2000Sb. § 39b předloží PO vždy k poslednímu dni čtvrtletí na
jednání rady soupis přislíbených darů pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. Do doby
udělení předchozího souhlasu zřizovatele se případné přijaté finanční prostředky na základě
přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí jako
zdroj do rezervního fondu.

IX.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení výše citované zřizovací listiny, včetně jejích dodatků, zůstávají nadále
v plném rozsahu v platnosti.
.
Datum vystavení změny zřizovací listiny : 22.9.2009
Datum sejmutí ZL z úřední desky: 6.10.2009
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starostka

