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Důvodová zpráva
Zřizovací listiny příspěvkových organizací základních a mateřských škol, zřizovaných
statutárním městem Karviná
Rada města Karviné na své schůzi dne 25.03.2015 doporučila Zastupitelstvu města Karviné sloučit do
jednoho právního subjektu níže uvedené příspěvkové organizace základní a mateřské školy:
příspěvkovou organizaci Základní školu Karviná-Nové Město Cihelní 1666, Mateřskou školu KarvináNové Město Dvořákova 1622 a Mateřskou školu, Nedbalova, s účinností od 01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu Karviná-Ráj U Lesa 713, Mateřskou školu Karviná-Ráj V Aleji
20/761 a Mateřskou školu, Olbrachtova, s účinností od 01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu Karviná-Ráj Školská 432 a Mateřskou školu Karviná-Ráj
Školská 431, s účinností od 01.01.2016.
Dále Rada města Karviné na své schůzi dne 27.05.2015 doporučila Zastupitelstvu města Karviné
sloučit do jednoho právního subjektu níže uvedené příspěvkové organizace základní a mateřské
školy:
příspěvkovou organizaci Základní školu Borovského, Mateřskou školu Karviná-Ráj U Mateřské školy
2/360 včetně odloučeného pracoviště v Karviné-Loukách 364 a Mateřskou školu Karviná-Mizerov Na
Kopci 2099, s účinností od 01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu Karviná-Mizerov Majakovského 2219 a Mateřskou školu
Karviná-Mizerov Kpt. Jaroše 2224, s účinností od 01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu, Mendelova, Mateřskou školu Karviná-Hranice Slovenská
2872 a Mateřskou školu, Žižkova, s účinností od 01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu, Karviná-Hranice, Slovenská a odloučené pracoviště
Mateřské školy Karviná-Nové Město Spojka 1389 na adrese Karviná-Hranice 2910, s účinností od
01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 a Mateřskou školu
Karviná-Nové Město Spojka 1389, s účinností od 01.01.2016,
příspěvkovou organizaci Základní školu, U Studny, Mateřskou školu Karviná-Mizerov Centrum 2314 a
Mateřskou školu Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, s účinností od 01.01.2016.
Nové zřizovací listiny sloučených příspěvkových organizací budou obsahovat v názvu, v souladu
s ustanovením § 8a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), označení všech druhů nebo typů škol, jejichž činnost
vykonává. Budou zde uvedena místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb včetně vymezení
hlavního účelu a předmětu činnosti. Úpravu dozná také příloha č. 1 zřizovacích listin týkající se
nového vymezení nemovitého majetku příspěvkových organizací.
K žádosti o provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení je nutno kromě povinných příloh
žádosti a ověřeného usnesení zastupitelstva doložit rovněž nové, úplné znění zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Na základě výše uvedeného Rada města Karviné doporučila Zastupitelstvu města Karviné
rozhodnout:
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cihelní,
Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 1 k usnesení, a to s účinností od 01.01.2016,
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schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola U Lesa,
Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 2 k usnesení, a to s účinností od 01.01.2016,
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Školská,
Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 3 k usnesení, a to s účinností od 01.01.2016,
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Borovského, Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 4 k usnesení, a to s účinností od
01.01.2016,
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 5 k usnesení, a to s účinností od
01.01.2016,
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 6 k usnesení, a to s účinností od
01.01.2016,
doporučit Zastupitelstvu města Karviné schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 7
k usnesení, a to s účinností od 01.01.2016,
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Družby,
Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 8 k usnesení, a to s účinností od 01.01.2016,
schválit nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola U
Studny, Karviná, příspěvková organizace, která je přílohou č. 9 k usnesení, a to s účinností od
01.01.2016.
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke
dni 01.01.1993 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 149 ze dne 15.12.1992.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Cihelní 1666, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06
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IČO:

48004537

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Dvořákova 1622, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.
Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Cihelní 1668/26, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základní školy a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
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3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor

Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
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6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………………

………..…………………………….

Tomáš Hanzel
primátor

Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Základní škola a Mateřská škola Karviná-Nové Město Cihelní 1666
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 1666

3509/1

1960

663824

Budova bez čp. (jídelna ZŠ)

3509/16

1979

663824

Budova bez čp. (přístavba ZŠ a ŠD)

3509/14

1994

663824

Hřiště

3509/19

2001

663824

Hřiště+přístavba

850/2

2005

663824

Budova čp. 1668

859/2

1963

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Zahrada

850/1

663824

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

850/2

663824

Zahrada

854/3

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3509/1

663824

Zastavěná plocha-společný dvůr

3509/2

663824

Zastavěná plocha-společný dvůr

3509/11

663824

Ostatní plocha-ostatní komunikace

3509/12

663824

Zastavěná plocha-společný dvůr

3509/13

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3509/14

663824

Zastavěná plocha-společný dvůr

3509/15

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3509/16

663824

Ostatní plocha-zeleň

3509/17

663824

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

3509/19

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

859/2

663824

Ostatní plocha-zeleň

859/4

663824
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Ostatní plocha-sportoviště

3503/2

663824

Ostatní plocha-zeleň

3503/3

663824

Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 1 k usnesení

Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 2 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke
dni 01.01.1993 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 149 ze dne 15.12.1992.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534
Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

U Lesa 713, Karviná-Ráj 734 01

IČO:

48004529
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Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
V Aleji 20/761, Karviná-Ráj, PSČ 734 01,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.
Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Horova 655/2, Karviná-Ráj, PSČ 734 01,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základní školy a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
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Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
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právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………………

………..…………………………….

Tomáš Hanzel
primátor

Karel Wiewiórka
náměstek primátora
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ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 713

501/120

1965

663981

Budova bez čp.

501/123

1965

663981

Hřiště antukové

501/122

1966

663981

Atletický ovál

501/122

1966

663981

Oplocení antuk. hřiště

501/122

1996

663981

Oplocení oválu

501/122

1966

663981

Obrubníky oválu

501/122

1966

663981

Budova čp. 655

501/108

1964

663981

Budova čp. 761

501/235

1967

663981

Parcelní číslo

Katastrální území

Zastavěná plocha a nádvoří

501/120

663981

Ostatní plocha-zeleň

501/121

663981

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

501/122

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

501/123

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

501/108

663981

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

501/109

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

501/235

663981

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

501/236

663981

Pozemky
Charakteristika
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ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 3 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná,
příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena
ke dni 01.01.1993 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 149 ze dne 15.12.1992.

Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534
Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Školská 432, Karviná-Ráj, PSČ 734 01
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IČO:

48004545

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Školská 431, Karviná-Ráj, PSČ 734 01,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základní školy a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
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Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek

5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace

6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
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movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………………

………..…………………………….

Tomáš Hanzel
primátor

Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 3 k usnesení

ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 432

529/42

1962

663981

Budova bez čp.

529/43

1962

663981

Socha

529/41

1962

663981

Sportoviště

529/44

2003

663981

Ekoškola

529/44

2012

663981

Budova čp. 431

529/39

1961

663981

Herní sestava

529/39

2007

663981

Parcelní číslo

Katastrální území

Ostatní plocha-zeleň

529/41

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

529/42

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

529/43

663981

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

529/44

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

529/39

663981

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

529/38

663981

Pozemky
Charakteristika
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ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 4 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, která byla
zřízena ke dni 01.01.1995 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 298 ze dne 25.10.1994.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Ve Svahu 775, Karviná-Ráj, PSČ 734 01
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IČO:

62331353

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
U Mateřské školy 2/360, Karviná-Ráj, PSČ 734 01,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy,
Karviná-Louky 364, Karviná-Louky PSČ 735 73,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy,
Na Kopci 2099, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základní školy a žáků a studentů jiných zřizovatelů
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-

závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
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movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………………

………..…………………………….

Tomáš Hanzel
primátor

Karel Wiewiórka
náměstek primátora
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ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek
Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 775

501/320

1984

663824

Hřiště

501/318

1984

663824

Budova čp. 360

806/15

1964

663981

Budova čp. 364

509/1

1933

687308

Budova čp. 2099

1624/55

1965

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

501/318

663824

Ostatní plocha-ostatní komunikace

501/319

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

501/320

663824

Ostatní plocha-manipulační plocha

806/4

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

806/15

663981

Ostatní plocha-manipulační plocha

806/16

663981

Zastavěná plocha a nádvoří

509/1

687308

Zastavěná plocha a nádvoří

509/2

687308

Zastavěná plocha a nádvoří-garáž

509/4

687308

Zahrada

510/1

687308

Zahrada

511/1

687308

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/55

663824

Ostatní plocha-jiná plocha

1624/54

663824
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ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 5 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, která byla
zřízena ke dni 01.01.1993 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 149 ze dne 15.12.1992.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Majakovského 2219, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01
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IČO:

48004561

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Kpt. Jaroše 2224, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy,

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základní školy a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
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povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
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předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.
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V Karviné dne ………………………………

………………………………….
Tomáš Hanzel
primátor
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…………………………….
Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná,
příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 2219

1624/193

1966

663824

Budova bez čp.

1624/195

1966

663824

Hřiště

1624/192

2000

663824

Budova čp. 2224

1624/196

1969

663824

Herní prvky na zahradě

1624/194

2007

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Ostatní plocha-zeleň

1624/192

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/193

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/195

663824

Ostatní plocha-zeleň

1624/194

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/196

663824
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná,
příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 6 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, která byla
zřízena ke dni 01.01.1995 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 298 ze dne 25.10.1994.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Einsteinova 2871/8, Karviná-Hranice, PSČ 733 01
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IČO:

62331388

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Einsteinova 2866/2, 733 01 Karviná-Hranice,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá zájmové vzdělávání žáků ve
školní družině a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní základní
školy.
Slovenská 2872, 73301 Karviná-Hranice,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy,
Divišova 2806/2, 73301 Karviná-Hranice,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
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-

školní stravování žáků základní školy a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
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movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………….
Tomáš Hanzel
primátor
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…………………………….
Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 2871

2715/9

1967

663824

Budova čp. 2866

2715/24

1967

663824

Hřiště

2715/17

1967

663824

Budova čp. 2872

2715/55

1973

663824

Budova čp. 2806

2417/35

1968

663824

Dětské hřiště

2417/142

2008

663824

Sedací souprava

2417/36

2009

663824

Herní souprava Suchá

2417/36

2009

663824

Herní souprava Jitra

2417/36

2009

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/9

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/10

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/11

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/12

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/13

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/14

663824

Ostatní plocha-zeleň

2715/15

663824

Zastavěná plocha-společný dvůr

2715/16

663824

Ostatní plocha-ostatní komunikace

2715/518

663824

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

2715/17

663824
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Zastavěná plocha a nádvoří

2715/24

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/55

663824

Ostatní plocha-zeleň

2715/124

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2417/35

663824

Ostatní plocha-zeleň

2417/36

663824

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

2417/142

663824

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 6 k usnesení

Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 7 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena
ke dni 01.01.1995 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 298 ze dne 25.10.1994.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Slovenská 2939/61, Karviná-Hranice, PSČ 733 01
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IČO:

62331361

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Slovenská 2934/57, 733 01 Karviná-Hranice,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá zájmové vzdělávání žáků ve
školní družině a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní základní
školy.
Žižkova 1818, 733 01 Karviná-Hranice,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde jsou poskytovány školské služby – školní
stravování a závodní stravování ve školní jídelně-výdejně,
tř. Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde jsou poskytovány školské služby – školní
stravování a závodní stravování ve školní jídelně-výdejně,
Karviná-Hranice 2910, 733 01 Karviná-Hranice,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
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3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základních škol a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské školy a základních škol
závodní stravování ve školní jídelně-výdejně zaměstnanců jiných zřizovatelů

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 7 k usnesení

peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………….
Tomáš Hanzel
primátor
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…………………………….
Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 2936

2715/103

1969

663824

Školní jídelna-TZ

2715/110

2007

663824

Hřiště (umělohmotný povrch)

2715/101

2002

663824

Venkovní sportoviště

2715/101

2009

663824

Budova čp. 2910

2715/53

1969

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

2715/101

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/102

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/103

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/104

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/105

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/106

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/107

663824

Ostatní plocha-zeleň

2715/108

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/109

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/110

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

2715/53

663824

Ostatní plocha-zeleň

2715/63

663824

Ostatní plocha-ostatní komunikace

2715/153

663824
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 8 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena ke
dni 01.01.1993 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 149 ze dne 15.12.1992.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

tř. Družby 1383, Karviná-Nové Město, PSČ 735 06
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IČO:

48004472

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Mírová 1435, 735 06 Karviná-Nové Město,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá základní vzdělávání žáků základní
školy,
Spojka 1389, 735 06 Karviná-Nové Město,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy
školní stravování žáků základních škol a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
Čl. 4
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Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
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směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
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3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………….
Tomáš Hanzel
primátor
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…………………………….
Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 1383

3435/17

1954

663824

Budova bez čp.

3435/98

1956

663824

Hřiště

3435/17

1998

663824

Tělocvična

3435/416

2001

663824

Volejbalové kurty-zázemí

3435/521
3435/522

2010

663824

Budova čp. 1389

3402/9

1957

663824

Herní sestava

3402/46
3402/10

2007

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Ostatní plocha-zeleň

3435/16

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3435/17

663824

Zahrada

3435/18

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3435/98

663824

Ostatní plocha-zeleň

3402/86

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3435/416

663824

Ostatní plocha-jiná plocha

3435/520

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

3435/521

663824

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

3435/522

663824

3402/9

663824

Zastavěná plocha a nádvoří
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Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

3402/46

663824

Ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

3402/10

663824
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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Příloha
Příloha č. 9 k usnesení

Osvědčení
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno usnesením
Zastupitelstva města Karviné č. …….. ze dne …………
Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje
datum: ……... podpis: ……………………………….

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Karviné vydává v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových
pravidlech) a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na
základě svého usnesení č. ……..ze dne ………2015 tuto Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace, která byla zřízena
ke dni 01.01.1993 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 149 ze dne 15.12.1992.
Čl. 1

Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Název:

statutární město Karviná

Okres:

Karviná

IČO:

00297534

Čl. 2

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace

Název:

Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Sídlo:

Centrum 2290/14, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01
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IČO:

48004511

Organizace má odloučené pracoviště na adrese:
Kirovova 2300, 734 01 Karviná-Mizerov,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá zájmové vzdělávání žáků ve
školní družině a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní základní
školy,
Centrum 2314, 734 01 Karviná-Mizerov,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy,
Čajkovského 2215, 734 01 Karviná-Mizerov,
které je zařazeno v rejstříku škol a školských zařízení. Zde probíhá předškolní vzdělávání a školské
služby - školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

Čl. 3
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace
(dále jen „organizace“)
3.1 Poskytování základního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.1.2 Poskytování předškolního vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s obecně závaznými právními předpisy.
3.2 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v základním vzdělávání je vést
žáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu
učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat,
chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k
jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní
dráze a svém profesním uplatnění.
3.2.1 Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace v předškolním vzdělávání je
podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů, vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
3.3 Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělávání:
-

zájmové vzdělávání – školní družina, školní klub
školní stravování dětí mateřské školy

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha ● Příloha č. 9 k usnesení

-

školní stravování žáků základních škol a žáků a studentů jiných zřizovatelů
závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců mateřské a základní školy

3.4 Pronájem nebytových prostor
3.4.1 Výpůjčka nebytových prostor
Čl. 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný Radou města Karviné. Ředitel jedná jménem
organizace navenek samostatně a je odpovědný radě města za činnost organizace. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy
města a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Čl. 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření
(dále jen „svěřený“) majetek
5.1 Nemovitý majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření (dále také „svěřený majetek"), je
uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
5.2 Zřizovatel předal organizaci k hospodaření dále majetek, který organizace ke dni účinnosti této
zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek předaný jí zřizovatelem
do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Rozsah tohoto majetku se:
5.2.1 snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku
jeho spotřeby nebo vyřazení;
5.2.2. zvyšuje o majetek, který byl této organizaci předán v souladu s příslušnými předpisy z důvodu
nepotřebnosti pro jinou příspěvkovou organizaci zřízenou statutárním městem Karviná nebo pro
statutární město Karviná, a to k okamžiku jeho převzetí;
5.2.3 zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt na základě bodu 5.3. této
zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

5.3 Organizace nabývá majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
5.4 Zřizovatel poskytuje předchozí souhlas organizaci k přijímání peněžitých účelově neurčených
darů.
Čl. 6
Vymezení majetkových práv organizace
6.1 Obecná ustanovení
6.1.1 Organizace hospodaří se svěřeným majetkem včetně majetku získaného vlastní činností pro
hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci předmětu její činnosti. Organizace hospodaří s peněžními
prostředky získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů,
peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního
rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze zahraničí, zejména ze zahraničních
veřejných zdrojů. Organizace hospodaří s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje
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movitého majetku a získanými zapojením finančních a peněžních fondů, zásob, finančních prostředků
na účtech a získanými splacením pohledávek.
6.1.2 Při hospodaření s majetkem postupuje organizace zejména podle ustanovení č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle dalších platných
právních předpisů, podle této zřizovací listiny včetně případných dodatků k této zřizovací listině,
směrnic a pokynů zřizovatele.
6.1.3 Rozsah a hodnotu majetku bude organizace každoročně aktualizovat připojením záznamu
z inventarizace provedené ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, nejdéle v termínu do 20. ledna.
6.2 Jiná majetková práva
6.2.1 Organizace plní povinnosti provozovatele vyhrazených technických zařízení.
6.2.2 Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele.
6.2.3 Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou nedodržením právních
předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
6.2.4 Majetková práva nevymezená organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel.
6.2.5 Žádat o přidělení finančních prostředků z jiných zdrojů může organizace pouze po předchozím
schválení zřizovatelem.

Čl. 7
Doplňková činnost organizace
Okruhy doplňkové činnosti organizace jsou vymezeny na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a jsou uvedeny v příloze
č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

Čl. 8
Zajištění finanční kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny
zřizovatele.

Čl. 9
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 30.04.2013 ve znění pozdějších dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2016
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Karviné dne ………………………………

………………………………….
Tomáš Hanzel
primátor
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…………………………….
Karel Wiewiórka
náměstek primátora

Příloha č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
nemovitý majetek

Stavby
Objekt

Parcelní číslo

Rok výstavby

Katastrální území

Budova čp. 2290

1624/294

1967

663824

Budova čp. 2300

1624/359
1624/358

1967

663824

Hřiště

1624/293

1967

663824

Budova čp. 2215

1624/205

1967

663824

Budova bez čp.

1624/350

1966

663824

Pozemky
Charakteristika

Parcelní číslo

Katastrální území

Ostatní plocha-zeleň

1624/293

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/294

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/358

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/359

663824

Ostatní plocha-zeleň

1624/204

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/205

663824

Ostatní plocha-zeleň

1624/349

663824

Zastavěná plocha a nádvoří

1624/350

663824
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Příloha č. 2
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Vymezení doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost organizace navazuje na hlavní účel vymezený v čl. 3 této zřizovací listiny a
slouží k tomu, aby organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornosti svých zaměstnanců.
2. Organizace je oprávněna vykonávat vlastním jménem následující doplňkovou činnost:
-

hostinská činnost
činnost zájmových kroužků
provozování kurzovní činnosti pro veřejnost
pronájem bytu
organizace v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro seniory
a těžce handicapované občany města bez ziskové přirážky

3. Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové
činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí
narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
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