Obec Jindřichov
_________________________________________________________________________

Zřizovací listina
Obec Jindřichov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 10. 2002,
zřizuje dnem 1. 1. 2003 podle § 84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvkovou
organizaci :
I.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov

Sídlo:

Jindřichov, č.122, 753 01 Hranice

Identifikační číslo: 70985928
Zřizovatel: Obec Jindřichov
Právní forma:

IČ: 00301345

příspěvková organizace

II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.
Součástí příspěvkové organizace je základní škola, jejíž činnost je vymezena §5
zák.č.29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných
škol (školský zákon), a dalšími součástmi jsou dle zák. č.76/1978 Sb. o školských
zařízeních mateřská škola - §3, školní družina - §20 a školní jídelna - §39.

III.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace
1.) Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný obcí se
souhlasem krajského úřadu na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z

obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce,
který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím
pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční
podpis.
IV.
Vymezení majetku
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v soupisu majetku
vyhotoveném na základě provedené fyzické inventury.
V.
Vymezení majetkových práv a povinností
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)
6.)

Příspěvková organizace 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 něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další
rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví.
Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a
poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před
neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní
své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z
těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
Příspěvková organizace není oprávněna movitý a nemovitý majetek, který
má ve správě, prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými
břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo jej
jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li tato zřizovací
listina jinak.
Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat do své správy dlouhodobý
hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek pouze po předchozím
souhlasu zřizovatele.
Ostatní majetek je příspěvková organizace oprávněna nabývat do správy
v souladu se schváleným finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele.
Příspěvková organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu
zřizovatele úplatně převést
za cenu obvyklou pouze přebytečný a
neupotřebitelný krátkodobý hmotný a krátkodobý nehmotný majetek.

7.)
a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele
pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má
ve správě, na dobu kratší jednoho roku.
b) Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna
pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má
ve správě, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu
s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
c) Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková
organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou,

v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady
s nájmem související.
d) Příspěvková organizace je povinna informovat o nakládání s majetkem
zřizovatele.
8.)
a) Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku.
b) Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.
c) Příspěvková organizace je povinna informovat o pronájmech a
výpůjčkách majetku zřizovatele.
9.)

10.)

11.)

12.)

13.)
14.)

15.)

Organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku, který jí byl svěřen do
správy, a na zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných
právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a životního prostředí.
Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem
odpovídá ředitel. Ředitel ve vnitřním organizačním předpisu příspěvkové
organizace stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při
hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena
hmotná zodpovědnost.
Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše
příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost
budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.
Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly
zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.
Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o
činnosti za školní rok a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a
předložit je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených.
Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou
vykonává zřizovatel.
VI.
Okruhy doplňkové činnosti

1.) K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých
zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto
doplňkové činnosti:
- stravování cizích strávníků ve školní jídelně
- organizování kulturních a společenských akcí
2.) Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
- dodržování platných zákonů a nařízení souvisejících s touto činností
- doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace

-

doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.

3.) Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

VII.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací
dne 21. 3. 2002 včetně jejích změn a doplňků.

listinu ze

2) Zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem
obce Jindřichov s účinností od 1. 1. 2003.

3) Tato zřizovací listina je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž každé má
platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace a pět
vyhotovení zřizovatel.

V Jindřichově, dne 17.10.2002

Jaromír Blaha - starosta

