
V Prachovicich dne ?,6.9.?002
Č;.: rtoz

zR|zoVAcí LIsTINA

Obec PRACHOVICE, okres Chrudim

zřizuje

usnesením Zastupitelstva Obce Prachovice č.6, ze dne 26.9,?002 podle $ 14
odst.2 zákona č. 564/1990 Sb',o stritní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů' $ 84 odst.2 písm. e) zákona č, 128n000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějšíclr předpisů' $ 27 zákona č,?50n000 Sb., o
rozpočtovych pravidleclr územníclr rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
ke dni 1,1.2003

p ř  í  s  p  ěvkovo u o r  g  a  n  i z  a  c i

s názvem :

Základní škola' Prachovice, okres Chrudim

Sídlo organizace: Chrudimská č.57, 538 04 Pracholice

IČo : ?0985693

Čl. I
Druh a součástí organizace

1. Drulr olganizace: Pr"{spěvková olganizace obce

2. Součástí organizace: Zák|adní ško|a
Škot'í družina
Št.ot,'i jídelna



2.

Čt.u
Příspěvková organizace, tj. Záklarlní škola, Prachovice, Chrudimská č.

57 (dále jen organizace) byla zřízena za účelem qýchovy a vzdělávání dětí a
žáků, je součástí výchovně vzděIávací soustavy'

Předrnětenr činnosti organizace je poskytování základního vzdělání
v ránrci povinné školní docházky a výchovy a vzdělání dětí školního věku
v souladu s právníIrri předpisy, zej nréna zákonent č,29Í1984 sb.' o školských
zařízeních, v platnértr znění, a prováděcírrri předpisy, zejména vylrláškou č.
29711991 Sb., o základní škole, vyhláškou č. 8711992 Sb., o školních
družinách a školnÍch klubech. Poskytuje stravování dětem a žákům a
zaměstnancům organizace podle zákona č.76Í1978 sb.' a příslušných
prováděcích předpisů. Plní ustanovení zákona č.564/1990 sb., o státnÍ
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.Ilt
Statuární orgán a způsob jeho vystupování jménem oryanizace

1. Statutárnírn orgánem organizace je ředitel školy (dále jen ředitel)
jmenovaný do funkce starostou obce Prachovice s předchozím
souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje.

2, Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech
věcech jménem organizace.

3. Řerlitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace.
4. Reditel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace, organizační

řád a vnitřní směrnice dle provozníclr potřeb a v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy a dále s předpisy zřizovatele.

5. Ředitel má všechna práva a pol'innosti zaměstnavatele, v1.plývající ze
Zákoníku práce.

Čt.tv
Yymezení rnajetku ve vlastnictví obce předávaného do spr'ávv

organizace

1. Organizaci se předává do správ1'k zaj ištění hlavního účelu, k němuž
by'la zřízena ' nemovitý a rnovitý majetek ve v|astnictví obce Prachovice,
jenž je uveden v příloze č.1, která je nedí|nou součástí této zř izovací
l ist iny.

2, Cel}iová pořizovací hodnota majetku obce vedeného v účetní i operativní



3.

evidenci, který se předává do spráYy organizaci činí 6.426.2v2,53Kč,
z tolro : nenrovitý majetek 4.9z?.s00'- Kč

movitý majetek 1.498.702,53 Kč

Čt. v
Vymezení majetkových prav a povinností organizace

1. Organizace vůči majetku ve vlastnictví zřizovatele, svěřeného jí do
sprály, vykonává úlohu správce, přičemž s veškerým majetkem
hospodařÍ bezúplatně a efektivně a ekononricky jej využívá, a to po dobu
trvánÍ organizace.

?. Svěřený nrajetek organizace nesnrí bez soultlasu zřizovatele prodat,
půjč.it' zastavit, vložit, darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva
jiné osobě, kronrě praYolrrocí stanovených v bodě 10 a 14 tohoto článku.

3' Svěřený rnajetek, který dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů,
organizace může pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě
nejdéle však na dobu jednoho roku, tak, aby nebyl narušen chod
organizace a účel, ke kterému byla zřízena. K pronájmům majetku na
dobu delšÍ jednoho roku je nutný předchozí souhlas zřizovatele'

4, o svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného
hospodáře, v souladu s platnými obecně závaznými právnínri předpisy a
předpisy zíizovatele, tj' mimo jiné' chránit jej před zničením,
poškozením, odcizením nebo zneuřitím a před neoprávněnýrni zásahy'

5. organizace je por,inna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy
stanovené revize a technické prohlídky majetku.

6. organizace udržuje svěřený majetek v provozuschopnérn stavu a za
tímto účelem provádí jeho údrřbu a opravy. Havarijní opralv, nutné
k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku nebo vzniku nebezpečí
ohrožujícího zdraví či život žáků' zaměstnanců či třetích osob, je
organizace povinna provést okamžitě s tínt, Že tyto oprav-Y neprodleně
(nejpozději do třÍ dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o
havárii či havarijnínt stavu nrajetku.

7, Organizace neprodleně infornruje zřizovatele o potřebě oprav a údržby
svěřeného nrajetku přesahující rántec běžné údržby a oprav a finanční
možnosti organizace, jinak eřizovateli odpovídá za škodu, která by
neoh|ášením potřeby oprav vznikla.

8. Stavební opravy' úpravy a rekonstrukce nemovitého majetku v trodnotě
nad 100.000,- Kč podléhají souhlasu zřizovatele.

9. Se svěřeným movitý'm majetkem je organizace povinna nakládat rovněž



4.
s náležitou péčí a o tomto majetku vést operativní a účetní evidenci.
Movitý majetek pořízený z příspěvku státu, zÍizovatele, daru nebo
z ýsledku doplňkové činnosti se považuje rovněž za svěřený majetek.

10. Movitý majetek může organizace zapůjčit nebo darovat svým žákům
pouze k zajištění výchovy a vzdé|ávání v souladu s přísl. školskými
předpisy.

11.v rámci péče o svěřený majetek je organizace povinna provádět
pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.'
o účetnictví.

l2.Organizaceje povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení.

13.Majetek organizace účetně odepisuje v souladu s ust.$ 28 zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. odpisy organizace provádí
d|e zřizovatelem schválen éh o o dpisového pl án u.

14. Movitý majetek se svěřuje organizaci s prály vy-řazení a likvidace v
režimu zákona č.56311991 sb., o účetnictví, event. prodeje za ceny v
místě a čase obvyk|é, u věcí pořizovací hodnoty nad 50.000,. Kč za ceny
dle znaleckéhoposudku, když je před tím prokazate|né neúspěšně
nabídla jiným S/SZ zÍízeným obcí Prachovice.

15. organizace je povinna pojistit nemovitý majetek vždy a movitý majetek
s ohledem na možná rizika, pokud zÍizovatel nerozhodne jinak.

Čt. vt
Finanční hospodaření organizace

1. organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností
a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovate|e a ze státního
rozpočtu. DáIe hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními da11'od
fyzických a právniclqych osob, včetně prostředků poskytnutých ze
zahraničí. o hlavní, tak i doplňkové činnosti, pokud ji provádí, vede
odděleně účetnictví

2. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací stanovují:
a) zákon č.250|2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
b) zákon č, t282a00 Sb.' o obcích (obecní zřízení)

3. Finanční vztah k rozpočtu zÍizovatele pro hospodaření organizace,
hmotná zainteresovanost organiza ce, závazné ukazatele, případná
odvodová povinnost a ostatní ukazatele budou organizaci stanovovány
zÍizovatelem vždy na každý kalendářní rok.

4. Organizace nesmí bez souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru



b) přijímat na sebe závazek ručitele

5.

c) nakupovat akcie či jiné cenné papíry nebo je přijímat jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům

d) uzavírat smlouvy o finančním leasingu nebo pořizovat věci nákupem
na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě

e) pořizovat majetek nad 50.000'. Kč (v případě pořízení motorového
vozidla vždy)

0 posílit svůj investiční fond převodem z rezerYního fondu' resp. pouze
ve výši písemně odsouhlasené zÍizovatelem

g) přijímat věcné dary na 50.000'. Kč
h) čerpat prostředky investičního fondu

5. Organizace při pořízení movitého majetku nad 500.000'- Kč je povinna
obeslat nejméně tři dodavatele a konečný výběr dodavatele uskutečnit za
ú časti zástup ce zřízov atele,

6. organizace není oprávněna poskytovat dary (kromě plnění v čI.V.
v bodě 10) nebo půjčky jiným subjektům, s výjimkou obvyldých
peněžitých nebo věcných darů a půjček svým zaměstnancům a jiným
osobám ze svého fondu kulturních a sociáIních potřeb.
Pokud zřizovatel nerozhodne jinak, výnosy z pronájmu majetku
zřizovatele svěřeného do sprály organizaci jsou příjmem organizace
a musí být využity ve prospěch péče o svěřený nemovitý majetek; výnosy
z pronájmu movitého majetku mohou být využity i ve prospěch péče o
movitý majetek.
Výnosy z prodeje movitého majetku zřizovatele svěřeného do správy
organizaci jsou příjmem organizace do výše 50.000'- Kč' za kalendářní
rok. Částku nad 50.000,- Kč je organizace pol'inna převést na účet
zÍizovatele do 14ti dnů po obdržení těchto finančních prostředků, pokud
zÍizov atel n erozho dn e j inak.

Čt.vrt
Doplňková činnost organizace

1. K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti
slych zaměstnanců a za účelem dosažení zisku může organizace
vykonávat tyto doplňkové činnosti :
a) stravovací služby
b) pronájem učeben pro zájmovou činnost
c) pronájem tělocvičny

1

8.



0 pronájem nápojového automatu
g) půjčovné za lyžařskou výstroj
h) ubytování v prostorách tělocvičny pro turist. oddíly a jiné zájmové

organizace
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu
činnosti organizace.
Doplňková činnost jako celek nesmí být za příslušný kalendářní rok
ztrátová.
organizace je povinna zajistit odděleně sledování hlavní činnosti a
jednotlivých druhů doplňkové činnosti pomocí analytiky v účetnictví.
Zisk dosažený z doplňkové činnosti může organizace použít pouze ve
prospěch své hlavní činnosti. Výjimečně jiné použití zisku je možné jen
na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele.
Reditel organizace je povinen zpracovat Směrnici o doplňkové činnosti
organizace a předložit ji zřizovateli ke schválení.

CI. WII

Ostatní práva a povinnosti

1. organizac'e je povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní
předpisy Ceské republiky, příkazy, pokyny a směrnice Ministerstva
školsfví, mládeže a tělovýchovy ČR u vyh|ášky, nařízení, směrnice a
usnesení Obce Prachovice.

2. organizace musí kdykoliv na ryžádání umožnit zřizovateli pro potřeby
kontroly volný přístup k majetku, účetní a majetkové evidenci, vnitřnírn
předpisům, veškeré korespondenci a výstupům z činnosti organizace,
výpisům z bankovních účtů apod., pokud toto není v rozporu se
speciální právní úpravou.

3. Reditel organizace vydává organizační řád, event. dodatek k
Pracovnímu řádu, Směrnici o doplňkové činnosti a Odpisový plán
s předchozím souhlasem zřizovate|e.

Čt. xt.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. organizace se zÍizuje na dobu neurčitou.
2. Tato zřízovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem

Obce Prachovice.

6.

)

3.

4.

J .

6.



3.
7.

ZŤizovatel podá návrh na zápis organizace do obchodního rejstříku
v souladu s $ 27 odst. 6 zákona č.25012000 Sb.' a oznámí vznik
příspěvkové organizace s příslušnými údaji Ústřednímu věstníku čR v
souladu $ 27 odst.4 tohoto zákona.
Podle této zÍizovací listiny bude proveden zápis na příslušném listu
vlastnictví Obce Prachovice u Katastrálního úřadu v Chrudimi o svěření
nemovitého majetku do sprály organizace.
Součástí zřizovací listiny je tato příloha:
1. Soupis nemovitého a movitého majetku včetně finanční speciÍikace,

který se organizaci předává do správy
Tato zÍizovací listina je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají
stejnou platnost a obdrží ji :
1. Organizace
2. Zřizovate|
3. Obchodní rejstřík
4. Katastrální úřad

Mgr. Ptáčník JiřÍ
starosta Obce Prachovice

%.í",(,

4.

5.

6.



OBEC PRACHOVICE
C|: i"rrdinrská 50. 5838 04 Praclro l ' ice

\ .  Prac|tor ' i cích dne 14.2.2003
(- . j .  :  I102-Dl1

Změna z ř i zovací  l i s t i ny
Dodatek č. í

Zastupite|str.o Obcc Pracho.r' icc schr.: i l i lo dne 26.9.2002 Zřiz 'a:,ací l ist inu Záklrrdl lí škol1.
r 'Pr: rc l tor ' i cích,  Chruc l inrs l i á  57,  p ř .íspčl ' l<or 'ó  organizace obce s účirrností oc l  1 ' l .2003
poc l le  81. l  odst .2 č.56111990 Sb ' ,  o st l i tní spr iívt\  a s f lmospl . :ír 'č l ' c  š l io|st r 'í ,  r ' c  znění
pozdčjších př.cdpisů, s 81 odst.2 písrrl.c) zá|ionir č'128l200a Jb.,o rozpclčtor'Ýclr !

1l rar. icl lcc|t úzenl n ích rozpo čtů, l 'e zn ělt í pozrl ěj šÍch př.ccl pisů.

Zastupitelstr.o obce Przrclto.r ' icc r '1'clírr.á.t 'souladu s $ 27 oclst.2 zál iona č.250 /2000 Sb., o
rozpočtor.Ých pravidIeclt úzenrních rozpočtů tento dodrrtek č.l, l i ter1.nr mční
Doplňkor 'ou činnost  orgatt izace ' '  Č| '  \ , I I .  oc|st .1 s  účinností oc l  1 .3.2003 takto:

c l .  \ ' l  l .

Doplňková činnost organizace

1.  K  le1 lšírnu r ' r ' r rž i tí . ršcch s r ' j ' ch  l rospot l l i ř sk i . ch  lnožností  a  o t l | lo rnos t i  s rÝ t I r
zanrčstnattců :r za írčcle rrr c los:ržcrrí z is l iu nrr ižc oI.g:rniz lrce r,r.kon:ir .at tr ' to
c l r l1 l I r i I io r 'é či r rnos t i  :

a) stral 'or ' :rcí s lužb1'
b) pron:íjerr l  učcbctt pro z: i jnror ou činnost
c) pron:i jcnr tělocr ' ičnr.
( | )  p roná jenr  nápo jor 'éIro  a t t tonra t l t
e) půjčor'né na lr .žař.skotr r ' i 'st l .r l . i
Í) trb1'tol 'árrí l '  prostorác|r tč|ocr. ičn}' pro tur ist '  ocldílr '  a j iné zájnrol é

o l 'gan izace



f  e  n to  c lodatek  č. l  z ř . i zo r 'ací
Pracho ' r ' i ce  ze  dne 14.2 .2003

2 .

Iist inr' br'| schr.áleIr usnese nínr Zasttrpite|str 'a obce
s účinností od 1.3.2003

ost:rtní ustzrnol 'en í zř. izol 'ací
zůst:ir 'aj í neznrčněn\'.

| ist in1. Z:i l i ladní ško|r. r '  Prac|ror'nicích ze dne 26.9.2002

\ - . / /--- ' --/,  l ' ,  r '
u , - -  L !  

/

oi*, gr:');'
---'''-/ i l', ')

Mgr. Bohuslar.a Ccpol 'á
starostka obcc



OBEG PRACHOVICE

Č.i.:ltoz-otz

Dodatek ě. 2
ke Zřizovací listině č,. i. ila2 ze dne 26.9.2002

příspěvkové organizace Základní ško|a'Prachovice'Ghrudimská
S7rokres Ghrudim

pod|e $ 84 odst. 2 pism. e) zákona č.128l20oa Sb., o obcích (obecní zřízeni),
v platném znění a ustanovením $ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v p|atném znění schva|uje zastupite|sfuo obce Prachovice dne
15.10.2009 svým usnesením č. 1a20a6-2a1a tento dodatek č.2 ke zřizovací |istině

čÉnek {

Tímto dodatkem č.1 se s oh|edem na nabytí účinnosti zákona č.47712009 Sb., kteným se
mění zákon č,. 25012000 sb., o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a da|ší související zákony, mění a doplňuje zřizovaci |istina takto:

.

1. ruší se čl. |V. ,,Vymezení majetku ve v|astnictví obce předaného do správy
organizace .. a nahrazuje se novým textem takto:

lv.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové

organizaci k hospodaření (dále jen ,,svěřený majetek..)

Majetek zřizovate|e kteý, se svěřuje příspěvkové organizaci k hospodaření:6.426.202,53 Kč
z toho: nemovitý majetek 4'927.500,- Kč

movitý majetek 1.498.702,53 Kč

obec Prachovice svěřuje Zák|adní škole dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý
majetek d|e inventárních seznamů z inventarizace provedené k31,12.2002'



Veškeý majetek, ktený příspěvková organizace nabývá svou činností h|avní nebo
dop|ňkovou, s výjimkou majetku získaného darem nebo děděním,nabývá pro svého
zřizovate|e a zřizovate|jítento majetek svěřuje k hospodaření.

Příspěvková organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku
v jednot|ivých případech do výše 1 000,- Kč, jedná-li se o nedobýnou poh|edávku, a to na
zák|adě prokázání nevykonate|nosti výkonu soudního rozhodnutí nebo jest|iŽe náklady na
vymáhání poh|edávky by prokazatelně přesáhly její výnos'

2. ruší se čl. V ,,Vymezení majetkových práv a povinností organizace.a nahrazuje
se novým textem takto:

v.
Vymezení práv umožňujících organizaci nap|ňovat hlavní úče|

příspěvkové organizace

A) Vymezení práv a povinností k svěřenému majetku

1) Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do v|astnicfuí zřizovate|e majetek dle
ustanovení $27 odst.4zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravid|ech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

2) Předchozí souh|as zřizovatele k nabytí majetku do V|astnictvízřizovate|e se týká:
a) Nemovitého a dalšího d|ouhodobého majetku nabytého

darem,děděn ím, bezúp|atným převodem,jinou formou zde neuvedenou
3) Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek bez souhlasu zřizovate|e

prodat,směnit,darovat,zatěŽovat zástavním právem nebo věcnými břemeny.
4) Příspěvková organizace může se svěřeným majetkem nak|ádat pouze v případech a

v rozsahu stanoveném předpisy obce
5) Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tyto povinnosti:

a) Majetek držet a hospodárně užívat pro p|nění h|avního účelu a předmětu činnosti
a doplňkové činnosti d|e této zřizovací |istiny

b) Peěovat o zachování majetku a jeho rozvoj,majetek udŽovat a chránit před
zničením,poškozením,odcizením,zneuŽitím nebo neoprávněnými zásahy

c) Vést majetek v účetnictvía v předepsané evidencioddě|eně od majetku,kteý má
příspěvková organizace ve svém vlastnictví

d) Pojistit majetek dle pokynů zřizovate|e
e) Zabezpeěovat v souladu s přís|ušnými předpisy revize a technické proh|ídky

majetku
0 DodŽovat veškeré právní a jiné předpisy v ob|asti poŽární

ochrany,hygieny,Životního prostředí (např. zajišťování odpadového hospodářství
a ochrany ovzduší)apod.

g) Trva|e sledovat zda d|užníci včas a řádně p|ní své závazky a zabezpečit,aby
nedoš|o k promlčení nebo prek|uzi práv ztěchto závazkŮ vyp|ývajících

h) lnformovat zřizovatele na zák|adě jeho poŽadavku o vzniku nároku nebo
povinnostíz pojístné události,z bezdůvodného obohaceníčí náhrady škody apod.

i) Při pronájmu majetku sjednat nájemné nejméně ve výši,která je v daném místě a
čase obvyklá,nejde-li o cenu regu|ovanou státem'Výše nájemného niŽší neŽ je
cena V daném místě a čase obvyklá musí být opodstatněná

j) Uzavřít nájemnísm|ouvy nebo sm|ouvy o výpůjčce na nemovit'ý majetek na dobu
de|ší neŽ 29 dní |ze jen se souh|asem zřizovate|e

k) |nformovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a sm|ouvách o
výpůjčce,a to zas|áním jednoho vyhotovení příslušné sm|ouvy zřizovate|i ve lhůtě



6)

do 14 dnů od jejího uzavření.o uzavieníjiných smluv je příspěvková organizace
povinna zřizovate|e informovat v případě,pokud sito vyŽádá,a to zas|áním
jednoho vyhotovení přís|ušné sm|ouvy zřizovatelive lhůtě do 14 dnŮ ode dne,kdy
jí byla doručena vyzva zřizovatele k předánísm|ouvy.

l) VyuŽívat všech práv v|astníka, zejména zastupovat zřizovate|e a jednat jeho
jménem v záleŽitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat návňy na
zahájení řízení k vymoŽení poh|edávek, uplatňovat právo na náhradu škody,
vydání bezdůvodného obohacení,nároky z pojistných udá|ostí,přijímat p|nění
z pojistných sm|uv a zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem řÍzeních
správních (např. řízení stavební)

m; Řioit se přinakládánís nepotřebným majetkem předpisem zřizovate|e, ktený
v uvďené ob|asti upravuje váah mezizřizovate|em a příspěvkovou organizací,
případně d|e směrnic zřizovatele k nak|ádání s majetkem

n) Řidit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací |istinou, předpisy
zřizovate|e upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové
organizace ke zřizovate|i a rozhodnutími orgánů zřizovate|e, popřípadě da|šími
vnitřnÍmi normami zřizovate|e

Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) Vlastním jménem a na v|astní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky

movitý majetek, pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon h|avní
činnosti organizace

b) Vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky
nemoviý majetek, byt nebo nebytouý prostor na dobu do 29 dní. Pronájem nebo
výpůjčka majetku nesmíohrozit výkon h|avní činnosti organizace.

c) Příspěvková organizace je oprávněná zabezpečit realizaci úp|atného převodu
nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí k hospodaření, a to
v souladu s ustanovením $ 27 odst. 3 zákona č.25ol2o00 Sb.,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějšich předpisů,v případech a
v rozsahu stanoveném předpisy zřizovate|e upravujícími činnost příspěvkové
organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovate|i,případně d|e vnitřních
norem zřizovate|e

Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodařenís tímto
majetkem od povídá statutá rn í o rgán příspěvkové org an izace
Majetek nabytý organizací do v|astniďvízřizovatele se povaŽuje ode dne jeho nabytí
za svěřený majeteU

Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém
vlastnictví

Příspěvková organizace je oprávněná nabývat do svého v|astnicfuí pouze majetek
potřebný k vtýkonu činností,pro které byla zřízena,a to majetek nabytý:
a) bezÚp|atným převodem od zřizovate|e
b) darem s předchozím písemným souh|asem zřizovate|e.Předchozí písemný

souhlas musí být pro jednot|ivý právní úkon s výjimkou přt1etí peněŽitého
neúče|ového daru do výše 10 000,-.Kč v jednotlivém případě. Souhlas zřizovate|e
bude vydán na zák|adě před|oŽeného soupisu přis|íbených darů,kteý bude
předk|ádán k rozhodnutízřizovate|í 1xza čtvrt|etí.Touto zřizovaci Iistinou
poskýuje zřizovate| předchozí souhlas pro přijetí darů finančních Úče|ově
neurčených do výše 10 000,-- Kčzajednot|ivý dar.

c) Bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo
bonusu,pokud se jedná o zásoby (potraviny,papírenské zboŽí,nádobí apod.)v
pořizovací ceně do výše 500,-Kč za jednotku'a to bez předchozího souh|asu
zřizovate|e i v případě,Že forma nabytízásob se jevíjako obdoba daru

7)

8)

B)

1)



d) Děděním s předchozím písemným souhlasem zřízovatele
e) Na základě rozhodnutízřizovatele veškerá oběŽná aktiva pořízená v běŽném roce

a drobný d|ouhodobý majetek pořízený v běŽném roce a to aktiva pořízená:
- Na zák|adě ročního plánu výnosů a nák|adů.Ročnim p|ánem nák|adů a výnosů

se rozumíschvá|ený p|án při projednávání určeníneinvestičního příspěvku na
činnost a úpravy p|ánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů)
schválených zřizovate|em v průběhu roku nebo na zák|adě finančního
vypořádání

. Na zák|adě tvorby a pouŽitífondŮ organizace d|e $ 30,$ 32 a $ 33 a na
zák|adě schvá|ení přídě|ů fondů zřizovate|em při vypořádáníVH roku
minulého

- Na zák|adě dalších usnesení zřizovate|e k finančnímu (i fondovému )
hospodaření organizace

0 Do svého vlastnictvízahrnujítéŽ d|ouhodobý majetek pořízený na zák|adě
zřizovatelem schvá|eného rozpisu pouŽití investičního fondu ($ 31 zákon
č,.2502oo0 Sb.),včetně da|ších úprav v běŽném roce schvá|ených zřizovatelem

2) Příspěvková organizace je oprávněna rovněŽ nabývat majetek k nahodi|ým
činnostem,které souvisís h|avním úče|em a předmětem činnosti, a to majetek nabytý:
a) Darem bez předchozího souhlasu zřizovate|e v případě,Že se jedná o účelový dar

určený k přímé spotřebě pro děti aŽáky jako odměna ze soutěŽí,spotřební
materiá| k výuce a jiným aktivitám,drobné dárky věcné apod. V tomto případě není
nah|íŽeno na drobné ,,dárky,Jako na dary d|e $27,odst.5,tedy jako na majetek
potřebný k výkonu'pro kteý by|a organizace zřízena a není tedy nezbytný
písemný souhlas zřizovatele k jednot|ivému právnímu úkonu

3) Příspěvková organizace má k majetku ve svém v|astnictvízejména následující
povinnosti:
a) Vést majetek v účetnictvía ana|ytické evidenci oddě|eně od majetku svěřeného,a

to:
- Zv|ášť majetek nabytý bezúp|atným převodem od zřizovatele
- Zvlášť majetek nabytý darem nebo dědictvím

b) Pojistit majetek
c) DodrŽovat veškeré právní a jiné předpisy v oblastivlastnictví majetku'kde

vystupuje organizace jako v|astn ík
d) Pokud se stane majetek,ktený organizace naby|a do svého v|astnictví

nepotřebný,nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli.V případě,Že zřizovate|
nabídku nepřijme,můŽe příspěvková organizace po jeho předchozím písemném
souh|asu majetek převést do v|astnictvíjiné osoby za podmínek stanovených
zřizovate|em ($ 27,odst.6 zákona č.250/2000 sb.)

G) Další práva a povinnosti

Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku ve svém v|astnictví další práva a
povinnosti

1) Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů
upravujících veřejné zakázky a jejich zadáváni,a to za podmínek stanovených
předpisy zřizovate|e upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové
organizace ke zřizovate|i.V případě veřejné zakázky,jejíŽ předpok|ádaná hodnota
přesáhne 1 mi|ion Kč bez DPH je příspěvková organizace oprávněna rea|izovat
veřejnou zakázkujen s předchozím souhlasem zřizovate|e.Toto omezení se
nevztahuje na případy krajně na|éhavé potřeby,např.jde-|i o ohroŽeníživotů nebo
zdraví |id í, havárií, přírodních katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí ve|kého rozsahu

2) V připadě činnosti financované částečně čizce|a za pomocijiných zdrojů poŽádat o
přidě|ení finančních prostředků pouze po předchozím schvá|ení Žádosti
zřizovate|em.lnvestiční činnost reaIizovanou částečně čizce|a za pomocijiných



zdrojŮ může příspěvková organizace pouze po předchozím schvá|enÍ investičního
záměru zřizovatelem.

3. ruší se č|. Vl ,,Finančni hospodaření organizace..a nahrazuje se novým textem
takto:

vl.
Finanční hospodaření organizace

Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření
ustanoveními zákona č.25o l2ooo Sb.,o rozpočtouých pravidlech územn ích
rozpočtů,ve zění pozdějších předpisů.
Zřizovate| neumoŽňuje organizaci převod výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého
majetku do investičního fondu organizace dle $ 31
Příspěvková organizace je oprávněná uzavřít nájemní sm|ouvu nebo smlouvu o
rypůjčce s jiným v|astníkem majetku pro zajištěnísvého hlavního účelu a předmětu
činností nejdé|e na dobu pěti let,se souh|asem zřizovatele i na dobu delší.
Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si přljmy z pronájmu movitého
majetku,nemovitého majetku,bytu nebo nebytouých prostor jako vlastní výnosy.

clánek 2

čÉnek 2

ostatní ustanovení Zřizovací |istiny č,.j' 1l02 ze dne 26.9.2002 ve znění Dodatku
č,.j..1 l02-D l 1 zůstávaj í beze změny

Tento dodatek zřizovací listiny č,j. 1loZ-Dl2 nabývá účinnosti dnem jeho schvá|ení
zastupitelstvem obce.

Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 vyhotoveních,z nichŽ všechny mají
p|atnost originá|u. 1 vyhotoven í obdrŽí příspěvková organizace,2 vyhotovení obdržÍ
zřizovate|.

V Prachovicích dne 15.10.2009

1)

4)

2)

3)

1)

2)

3)

Mgr.Bohus|ava Čepová


