MĚSTO CHLUMEC
ZŘIZOVACÍ

LISTINA

MATEŘSKÁ ŠKOLA POD HORKOU, MUCHOVA 223,
CHLUMEC – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Článek I.
Zřizovatel
Úplný název zřizovatele:
Okres:
Adresa:
Identifikační číslo:

Město Chlumec
Ústí nad Labem
Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec
00391387

Článek II.
Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:

Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková
organizace
Muchova 223, 403 39 Chlumec
72743956
příspěvková organizace

Článek III.
Hlavní účel organizace a předmět činnosti organizace
1. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování
předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základní pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů,
předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje děti před
vstupem do základního vzdělávání.
2. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich
pobytu v mateřské škole, Zařízení školního stravování zajišťuje také závodní
stravování zaměstnanců Mateřské školy Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec –
příspěvková organizace, a to formou zajištění přípravy jídel v jídelně Mateřské školy
Pohádka, Zalužanská 297, Chlumec – příspěvková organizace, a jejich výdeje a
konzumace ve vlastních prostorách.
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Právnická osoba sdružuje:
Mateřskou školu -

předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 zák.č.
561/2004 Sb., (školský zákon)

Školní jídelnu – výdejnu - předmět činnosti školního stravování je vymezen v § 19
zák.č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Článek IV.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitel vystupuje za
příspěvkovou organizaci navenek a jedná ve všech věcech samostatně. Za
příspěvkovou organizaci se podepisuje tak, že svůj vlastnoruční podpis připojí
k napsanému, natištěnému nebo otištěnému názvu příspěvkové organizace, pokud
zvláštní zákon nestanoví jiný způsob (např. zákon 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, správní řád).
2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace vyplývající ze školského zákona.
3. Povinností ředitele je jednou ročně předkládat zřizovateli souhrnnou zprávu
o činnosti příspěvkové organizace, nebo kdykoliv na požádání zřizovatele.
4. Ředitele jmenuje a odvolává zřizovatel na základě konkursního řízení dle školského
zákona, zřizovatel řediteli stanovuje plat a plní funkci orgánu nadřízeného
zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.
5. Ředitel ze zaměstnanců příspěvkové organizace jmenuje zástupce, který ho
zastupuje v době nepřítomnosti.
6. Ředitel je povinen vypracovat vnitřní předpis, který upravuje vnitřní členění
organizace a vnitřní vztahy, jakož i podpisová práva zaměstnanců.
Článek V.
Vymezení majetku předávaného organizaci
Zřizovatel předává k hospodaření Mateřské škole Pod Horkou, Muchova 223,
Chlumec příspěvková organizace nemovitý majetek, specifikovaný v příloze č. 1 této
zřizovací listiny a movitý majetek, který je přílohou č. 2 této zřizovací listiny.
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Článek VI.
Nabývání majetku
1. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. Předchozí písemný
souhlas zřizovatele je zapotřebí k nabytí majetku přesahujícího hodnotu 50.000,Kč a k nabytí jakéhokoliv nemovitého majetku.
V případě přijetí účelově neurčeného peněžitého daru může zřizovatel poskytnout
předchozí souhlas pro více právních úkonů. Zřizovatel dává touto zřizovací listinou
souhlas příspěvkové organizaci k přijetí účelově neurčených peněžitých darů.
U přijetí ostatních darů poskytuje zřizovatel na základě žádosti příspěvkové
organizace předchozí souhlas vždy pro jeden právní úkon. Bez předchozího
souhlasu je příslušný úkon neplatný.
2. Příspěvková organizace do svého vlastnictví nabývá pouze majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízení a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným
stanovených v č. VI. odst. 1,

souhlasem

zřizovatele

za

podmínek

c) děděním; bez předchozího souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace
povinna dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
Článek VII.
Vymezení majetkových práv a povinností
Příspěvková organizace ve vztahu k majetku
a) je povinna a oprávněna veškerý majetek hospodárně využít 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 v evidenci a
účetnictví majetku;
b) je povinna veškerý majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před
odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy, Za tím účelem může
majetek pojistit. Nemovitost, která je jí svěřena do užívání je povinen pojistit
zřizovatel;
c) je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám,
zejména včas uplatňoval právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí apod., a za tím účelem
samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale
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sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku práv v těchto závazků vyplývajících;
d) je povinna majetek, který nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od
svého zřizovatele a stane se pro ni trvale nepotřebný, nabídnout přednostně
bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může
organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem;
e) ostatní pro ni nepotřebný či neupotřebitelný movitý majetek je oprávněna
I.

přenechat zřizovateli

II. předchozím písemným souhlasem zřizovatele přenechat majetek k užívání
jiné příspěvkové organizaci zřízené obcí,
III. zlikvidovat bez souhlasu zřizovatele v případě věcí se zůstatkovou cenou do
3.000,- Kč včetně, v ocenění jedné položky,
IV. zlikvidovat na návrh škodní a likvidační komise se souhlasem zřizovatele
v případě věcí se zůstatkovou cenou vyšší než 3.000 Kč v ocenění jedné
položky,
V. prodat bez souhlasu zřizovatele v případě věcí se zůstatkovou cenou do
3.000,- Kč včetně, v ocenění jedné položky,
VI. prodat se souhlasem zřizovatele v případě věci se zůstatkovou cenou vyšší
než 3.000,- Kč v ocenění jedné položky,
VII. o důvodech neupotřebitelnosti majetku a o způsobu, jak bylo s tímto
neupotřebitelným majetkem naloženo, je příspěvková organizace povinna
vést řádnou evidenci.
f) je oprávněna v případě zjištění schodku nebo škody na movitém majetku vyřadit
z účetní evidence na základě projednání ve škodní a likvidační komisi:
I.

bez souhlasu zřizovatele majetek se zůstatkovou cenou do 3.000,- Kč
v ocenění jedné položky

II. se souhlasem zřizovatele na návrh škodní a likvidační komise majetek se
zůstatkovou cenou nad 3.000,- Kč;
g) není oprávněna bez souhlasu zřizovatele činit jakoukoliv dispozici se svěřeným
nemovitým majetkem (např. prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním
právem ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických
osob), kromě nájmu a výpůjčky dle této zřizovací listiny;
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h) je oprávněna smluvně pronajmout vlastní i svěřený movitý i nemovitý majetek
nebo poskytnout výpůjčku vlastního i svěřeného movitého i nemovitého majetku
na dobu 1 roku, na delší dobu pouze s předchozím souhlasem zřizovatele;
přehled nájemních smluv a smluv o výpůjčce bude předložen zřizovateli vždy
k 31.12. daného roku. Statutární zástupce příspěvkové organizace je povinen
kdykoliv na vyžádání zřizovatele předložit nájemní smlouvy a přehled plateb a
nedoplatků nájmu;
i) je oprávněna se souhlasem zřizovatele uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o
výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajišťování svého hlavního účelů a
předmětu činnosti nejdéle na dobu dvou let;
j) v právních vztazích, týkajících se nemovitého majetku vystupuje příspěvková
organizace jako správce svěřeného majetku jménem vlastníka (tj. zřizovatele).
Pro potřeby stavebního řízení se touto zřizovací listinou dává plná moc řediteli
příspěvkové organizace ke všem úkonům příslušejícím jinak vlastníku
nemovitosti;
k) je oprávněna vystupovat jako zadavatel veřejných zakázek malého rozsahu za
dodržení zákona a případných vnitřních předpisů zřizovatele, pokud je vydal a
vztahují se na ni, v ostatních případech je nutný souhlas zřizovatele. Souhlas
zřizovatele se nevyžaduje, jde-li o bezprostřední ohrožení životů nebo zdraví lidí,
havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu,
organizace ale musí o tom bezodkladně informovat zřizovatele;
l) realizovat investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace
financované z účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu
územního samosprávního celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných
zdrojů, podléhá schválení zřizovatelem;
m) je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z fondu kulturních a
sociálních potřeb bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele při dodržení
vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění
pozdějších předpisů;
n) je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru, pořizovat věci nákupem
na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě, přijímat cenně papíry jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům pouze s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele;
o) není oprávněna zajišťovat závazky, nakupovat akcie či jiné cenné papíry,
vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem;
p) není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého
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fondu kulturních a sociálních potřeb, pokud nejde o majetek získaný
bezúplatným převodem od svého zřizovatele, kde se uplatní postup dle
ustanovení § 27 odst. 6 zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtu ve znění pozdějších.
Článek VIII.
Doplňková činnost
Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti, která nesmí být vykonávána
na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně a nesmí
být ztrátová:
a) pronájem nebytových prostor
b) pronájem movitých věcí

Článek IX.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Na základě rozhodnutí národního výboru v Chlumci z r. 1975 Obec Chlumec
založila dnem 26.4.1975 podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, Mateřskou školu,
Muchova 223, 403 39 Chlumec, IČO 107569477.
2. Usnesením Zastupitelstva obce Chlumec č. 118/01 ze dne 27.6.2001, podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byla schválena
zřizovací listina 1. Mateřské školy Chlumec se sídlem Muchova 223, 403 39
Chlumec jako organizační složky Obce Chlumec.
3. Usnesením Zastupitelstva obce Chlumec č. 203/02 ze dne 23.10.2002 byla
schválena zřizovací listina Mateřské školy Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec –
příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 564/1990 Sb., o státní
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správě a samosprávě ve školství, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění.
4. Usnesením Zastupitelstva obce Chlumec č. 179/04 ze dne 15.12.2004 byl
schválen dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřská škola Pod Horkou, Muchova
223, Chlumec – příspěvková organizace ze dne 24.10.2002, v souladu
s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění.
5. Usnesením Zastupitelstva obce Chlumec č. 231/05 ze dne 22.6.2005 byl schválen
dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223,
Chlumec – příspěvková organizace ze dne 24.10.2002, v souladu s ustanovením
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, v platném znění.
6. Usnesením Zastupitelstva obce Chlumec č. 287/06 ze dne 29.3.2006 byla
změněna zřizovací listinu příspěvkové organizace s názvem – Mateřská škola Pod
Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace, v souladu se zákonem
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění (dále jen zákony).
7. Usnesením Zastupitelstva města Chlumec č. 16/19Z/2013 ze dne 09.12.2013 byl
schválen dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace s názvem –
Mateřská škola Pod Horkou, Muchova 223, Chlumec – příspěvková organizace ze
dne 05.04.2006 v souladu se zákony v platných zněních.
8. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva města Chlumec
č. 16/19Z/2013 ze dne 09.12.2013 a je účinná od 01.01.2014.
9. Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou
stanoveny v této zřizovací listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

V Chlumci dne 20.12.2013.

Ing. Petr Maxa
starosta města
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