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zřizovací listina

Obec Držovice usnesenim zastupitelswa č.

s účinností od l. l .20a7

příspěvkové organ izace obce Držovice

l ze dne 27.11.2006

zhzuje

vsouladu s § 84 odst, 2 pism. d) ák.č. 12812000 Sb., o obcích ( obecni zíizeni ), ve zrění
pozdějších předpisů a § 27 odst. 2 ák. ě. 250/2000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územnich
rozpočtů, a § l79 odst. l písm. a) ákona č. 56112004 Sb,, o předškolnim, základním , střednim,
vyšším odbomém a jiném vzdélávini (školslcý zákon), v platném znéni, příspěvkovou organizaci:

Čla,rret t.
Název, sídlo a identifikačni číslo pfispěvkové organizace

Název píispěvkor,é orgatrtzace: tr{ateřská škola Držovtce. pr'ispěvkor.,á otganizace
Sídlo přispěvkové organizace : Pod školou 4a,796 07 Držovice
Právní forma: pfi spěvkov á organizace

Náeev zíiznvatele : Obec Držovice, okres Prostějov ( dale jen ůiznvatel )
Sídlo zňzovatele : SNP 37, 796 07 Držovice
Identifi kačni číslo zhznvatele : 7 50821 44

Čtanek U.
Vymezeni hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem zhzBni organizace je poskytovani výchowy a vzdělávaní. Předmět činnosti
organizace je vymezen příslušnými ustanoveními ákona č. 5ól Sb., o předškolnim, ákladním,
sředním, lyššim odborném a jiném vzÁěláviní (školslcý zákon), v platném ztění, a prováděcimi
předpisy k němu.
Přispěvková organiz.ace lykonává činnost mateřské školy školní jidelny - výdejny, Příspěvková
organizace jeopnívněnaposkytovatzávodni stravováni vlastrim zaměstrrancům.

Čtanet m.
V souladu s hlavním účelem zhznvatel dále umožluje organizaci zajištbvat nebo lykonávat
tyto činnosti :

- pronájem jednotlivých mistností školy a jejich časti
- pronájem reklamních ploch v areálu školy



Čtanet< tV.
Ozrračení statutámich orgá,rrů a způsob, jakým vystupuje jménem organizace

l. Organizace vysfupuje v právnich vztazích sqým jménem a má odpovědnost vyplývajíci
z těchto vztahů,

2. Statuámim orgfutem je ředitel, kteqý je jmenován zňzovatelem na ákladě výsledkŮ
konkurzního řízení.

3. Ředitel vystupuje a je oprá,vněn jednat ve všech věcech jménem organizace, fidí školu,
plní povinnosti vedoucího organizace a zaměstnavatele a další úkoly vyplývajici z obecně
závaaných právních předpisů. Ředitel jmenuje a odvolává svého zásfupce, který jej

zastupuje v době jeho nepfitomnosti.
4. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutámi orgán nebo jim pověřený

zástupce tak,že k otisku razitkapřipoji vlastnoruční podpis.

Čtanet V.
Vymezení majetku organizace

l. Poskytovaní bezplatného užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na
záklaAě smluvního vztahu se řetími osobami po schválení přislušným organem obce
Držovice.
2. Pňspěvková organizace ke své činnosti uává majetek ve vlastnicWí zřizovatele, který ji
zíiz"ovatel beáplatně předává do výpůjčky, Majetek je vymezen vpfiloze č.l a č.2 této
zíizovapí listiny.

Čtanet< Vt.
Vymezení majetkových prav a povinnosti

l Organizase má k majetku zíizovatele uvedenému v članku 5 této zíizovací listiny tato práva a
povinnosti :

a) Je opráwěna jej užívat pouze k účelu, ke kterému byla ziizena. Pro plné efektivní a
ekonomicky účelné využití svěřeného majetku je opráwěna požívat jeho plody a užitky. Svěřený
majetek je pro ni nedotknutelný, neni tedy oprávněna jej vložit, zastavit, nebo jím ručit za své
závazky.
b) Je povinna se o tento majetek řádně starat a pečovat o něj, vést o něm operativni evidenci,
zajistit včasnou a řádnou údržbu a opra\ry, dodžovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti
práce a požámí ochrany, provádět a zajišt'ovat prohlídky arevize požadované právními předpisy

a chranit tento majetek před poškozenim , ztrátou,nričením, odcizenim nebo aneužitím.
c) Je povinna lyuživat všechny právní prosťedky na jeho ochranu proti tomu, kdo zasa}ruje

neoprávněně do vlastnického práva a uplafrrit nárok na ná,lrradu škody jak proti těm, kteří škodu
způsobili, tak proti těm, kteři úmyslně nebo z nedbalosti umožrili její vztik; při podezřeni
z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgárrům,

d) Bez souhlasu zhznvatele nesmí dojít ke snížení hodnoty majetku.
e) Není opráwěna uskutečňovat investiční výstavbu; tuto činnost zabezpečuje v plném rozsahu
zíiznvatel,
f) Rekonstrukce a modemizace svěřeného nemovitého majetku je oprávněna uskutečňovat pouze
po předchozím souhlasu zřizovatele; modemizace ( technické áodnoceni ) svěřeného majetku
bez souhlasu zťtmvatele může provádět v pfipadě, že jejich celková qýše u jednotlivého majetku
nedosáhne v kalendářnim roce 40,tis.Kč.



2.právaa povinnosti organizace spojená s nakládaním s majetkem ziskaným vlastri Činnosti:

a) organizace je oprárnrěna užívat majetek získaný její vlastní Činností k ÚČelu, ke kterému bYla

"noíua 
pro jóho plné efekti.rní a ekonomicky účelné využití poživat jeho plody a užitky.

b) při nuttun*i s majetkem získaným její vlastni činností je povinna se fidit pfisluŠnými

pia*i-i předpisy, včetrě povinnosti jeho evidence a inventaňzace.

.) ptounóaobý nehmotrý majetek a dlouhodobý hmotný majetek je oprávněna pořizovat pouze

s předchozim souhlasem zřizovatele.
dj v pfipadě vyřazovárrí neupotřebitelného nebo přebytečného majetku je povrnna nabídnout

pÍ.rú tohoto majetku zíizovateli a jiným osobá,rn zíizeným nebo založeným obcí Držovice, a to

cestou zřiz.ovatele;postupy pro vyřazováni majetku je povinna upravit ve vnitřnim PředPisu.

e) o zařazeni odpisovanéňo majetku do uživáníje povinna provést pisemný zámam;odePisovr{ni

majetku zahájinejpozději v měsíci následujícím po jeho zařazeni do užíválri.

f) Majetek je-pouinna oáepisovat v souladu s planrými právními předpisy, o odpisech je povinna

,ieto*t právidelně měsíčně, píiěemž uplatrí metodu rorrnoměmého odpisovaní Po celou dobu

životnosti majetku a dobu oópisovaní stanovi minimálně ve výši doby daňového odePisování

majetku určenou pro účely stanoveni daně z příjmů.
g) je povinna slódovat, zda dlužníci řádně a včas plni své závazky a zabezpečit, aby nedoŠlo

k promlčení nebo zárriku práv z nich vyplývajicích.
hj Je oprávněna upustit od vymahaní pohledávky pouze v připadech, kdy by náklady na její

vyma}raní převýšily pohledávku samotnou.
iý Neni oirávněna Úez souhlasu zřizovatele svěřený majetek města i majetek získaný vlastní

dinnosť sáružit, vložit čijinak použít k účasti na podnikárni třetích osob.

Članet< VU.
Fi n an čn i v ztahy mezi zíiznvatel em a or ganizací

Finanční vztatr pfispěvkové organizace k rozpočtu zíiznvatele. zejména výŠe pfispěvku,

závané ukazatele pro hospodaření a hmotrá zainteresovanost,budou stanoveny zřizovatelem

vždy na kažďý kalendářní rok.
Finančni hospodařeni organizace je upraveno příslušnými ustanovenimi zdkona 250/2000

Sb.o rozpočtÓ\"ých pravidlech územnich rozpočtů vplafirém anění a ákona 563/199l o

účeírictví.

čtanet vtlt.
Vymezení doby, na kterou je organizace zíizena

Organizace je zíízenana dobu neurčitou.



Čtanet< X.
závérečná ustanoveni

l . Dalši práva a povinnost i a vzájemné vaany zíiznvatele a organizace, pokud nejsou

up*ny v teto zíizovacilistině, se ridi obecně zátvazrými právnimi předpisy.

2. Toto znění ziizovaci listiny schváliio žastupitelsi,,ro obce Držovice na svém zasedání

konaném dne t4.12.zóoo usnósenim éislo 19l2t20}6 s účinností od 1,1,2007

3. Nedílnou součastí této listiny je příloha č.l , ktený se organizaci Předává k jejimu vlastrímu

hospodářskému využiti.
4. Tato zřinvaci listina je rryhotovena v pěti vyhotovenich, znichž každá má platrost

originalu,

V Držovicích dne ...|4]2.2006 Blanka kolečkářová
starostka obce

{rftíú4
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ObeG Držovice,oiet stú
SNP 37,796 07 Držovice

č. j,: oÚ/s76l2oo7

Dodatek č. í
ke zřizovací listině ze dne 14j2.2006

Obec Džovice v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 25012000 Sb.,
o rozpočtouých pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm.d) zákona č, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízeni) v platném znění
vydává dodatek ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci:

Název:

Sídlo:

ldentifikační číslo:

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace

Pod školou 4a,796 07 Držovice

75095262

v tomto znění:

ěl. V. - Vymezení majetku organizace

Dosavadnítext se v bodě 3. doplňuje se textem :

3. z majetku ve vlastnictví zřizovatele se bezplatně předává organizaci do správy
k jejímu vlastnímu hospodářskému využití na dobu neurčitou movitý majetek
v celkové účetní hodnotě 852,985,15 Kč.

V ostatních částech zůstává zřizovaci listina ze dne 14.12.2006 beze změny,

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schváleníZastupitelstvem obce Džovice
s účinností od 1 . 10.2OO7.

V Džovicích dne 23,8,2OO7

ůá/.4
Blanka KolečkářoÝá,

starostka obce Džovice

W
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SNP 37 ,796 07 Držovice
č. j.: oÚ/ 754t2009

Dodatek č. 2
ke zřizovací listině ze dne 14.12-2006

Obec Džovice v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 25012000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ a v souladu s ustanovením § 84

odst.2 písm.d) zákona č. 128l2OoO Sb., o obcích (obecní zřízenÍ) v platném znění
vydává dodatek ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci:

Název:

Sídlo:

ldentifikační číslo :

Mateřská škola Držovice, příspěvková organizace

Pod školou 4a,796 07 Držovice

75095262

v tomto znění:

Čl. Vl. - Vymezení majetkových práv a povinností

Dosavadnítext se v bodě 2 nahrazuje textem :

2. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém
vlastnictví

1) příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek
potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý:

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
bi darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí PÍsemný

souhlas musí být pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněŽitého

neúčelového daru do výše 10 tis. Kč vjednotlivém případě. Souhlas
zřizovaíele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených darŮ,

ktený bude předkládán k rozhodnutí zřizovateli 1x za čtvrtletÍ. Touto zřizovací
listinou poskytuje zlizovatel předchozí souhlas pro přijetí darŮ finanČních

účelově neurčených do výše 10 tis. Kč za jednotlivý dar.

c) bezúplatným převodem nebo formou získání obchodního vzorku nebo bonusu,' 
pokud se jedná o zásoby (potraviny, papírenské zboží, nádobí aPod.)

v pořizovaciceně do výše 5OO Kč za jednotku, a to bez předchozího souhlasu
zřizovatele i v případě, že forma nabytí zásob se jevíjako obdoba daru.

d) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele;

"i n" základé rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běŽném
roce a drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce a to aktiva
pořízená:

- Na základé ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladŮ a

výnosů se rozumí schválený plán při projednávání určení
neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (vČetně



snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku
nebo na základě finančního vypořádání.

_ Na základě tvorby a použitífondů organizace dle § 30, § 32 a §33 a na
základě schválení přídělů fondů ziizovatelem při vypořádáníVH roku
minulého.

- Na základé dalších usnesení zřizovatele kfinančnímu hospodaření
organizace.

Do svého vlastnictví zahrnujítéž dlouhodobý majetek pořízený na základě
zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu (§3'1 zákon č. 250/2000
Sb.), včetně dalších úprav v běžném roce schválených zřizovatelem.

2) Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující
povinnosti:
a) vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku

svěřeného, a to:
- zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,
- zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním.
pojistit majetek,
dodžovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti vlastnictví majetku, kde
vystupuje organizace jako vlastník,

d) pokud se stane majetek, kteriý příspěvková organizace nabyla do svého
vlastnictví pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně
zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková
organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem (§27, odst.6
zákona ó. 250 l 2000 Sb. ).

V ostatních částech zůstává zřizovaci listina ze dne 14.12.2006 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schváleníZastupitelstvem obce Džovice
s účinností od 10. 12.2009.

V Džovicích dne 24.11.2009

starostka obce Džovice

b)
c)

W


