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zřllzovAcí LISTINA

risnd

příspěvkové organ izace města

ustanovenim zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů,v platném znění, ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znéní,a ustanovením § I78 zékona č. 56112004 Sb., o
předškolním, základnim, středním, vyššímodborném a jiném vzdéláváni (školský zákon),
v platném znéní,Zastupitelstvem města Tišnova na schůzi č. 5 konané dne 14. 12. 2020
usnesením č. ZMlz4l 5 12020.

vydaná

v

souladu

s

I.

zíizovatel
Úplný nánev zšzov atele
Sídlo:
Identifikačníěíslo :

:

Město Tišnov
nám. Míru 111,666l"9 Tišnov
0n282707

il.

Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikačníčíslo
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnovo příspěvková

Název:
Sídlo
Identifikačníčislo

organizace
Horova 960o666 03 Tišnov

:

:

72049634

III.
Hlavní účela předmět činnosti příspěvkové organizace
Příspěvková orgarizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny.
a) Příspěvková organízace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávari; její činnost
se řídízákonem č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodbomém a
jiném vzdéláváru (školský zákon) - dále jen ,,školský zákon", v platném znétú,zejména
pak ustanoveními Časti arurre, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
b) Příspěvková otgartízace jako školníjídelna poskytuje školnístravování; její činnost se řídí
školským zžů<onem, zejména pakustanovením § 119, aprováděcími předpisy ke
školskémuzákonu.
c) Příspěvková organizace je oprárměna v souladu s ustanovením § 33b zékona ě.25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtu, v platném znéní,poskytovat závodni
stravování.

Iv.

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěr,kové
organizace
Statutámím orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenor-ani Radou iněsta Tišnova.
2) Reditel příspěvkové organizace jedná jménem příspěr,kol é orsanizace samostatně
v souladu s platnými právními předpisy, zíizovací listinou. r,nitrnínri předpis1, a pokyny
zŤizovatele a rozhodnutími orgáni zŤizovatele. K písemnému prár,nímu úkonu připojí
ředitel svůj vlastnoručnípodpis a otisk razitka příspěvkol,é organizace.
3) Reditel je povinen plnit povinnosti stanovené Pravidl1, ňzení příspěvkových organizací
zíízenýchměstem Tišnovem - dále jen ,"Pravidla".
1)

V.
Vymezení majetku
1)

Specifika majetku ve vlastnictvi zŤizovatele" který se organizaci předává k hospodaření:
a) zíizovatel předal k hospodaření majetek shora uvedené příspěvkové organizaci
nemovitý majetek, vyjmenovaný v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
b) zítzovatel dále předal do vlastnictví shora uvedené příspěvkové organizaci movitý
majetek, který je specifikován v příloze č.2 zŤizovací listiny.

2)

Kzajištěníprovozu a kplnění hlavního účelua doplňkové činnosti vyplýr,ajícízíéto
zřtzovaci listiny využivá příspěvková organizace majetek předaný zřizol,atelem
k hospodaření (dále jen ,.svěřený majetek") získaný organizaci za dobu jejího trvání.

Rozsah tohoto majetku se
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyŤazený v souladu
k okamžiku jeho spotřeby nebo vyíazeni;

s

příslušnými předpisy. a to

b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán

v souladu
příslušnými předpisy z důvodu nepotřebnosti jinou příspěvkovou organizaci zřizenou
městem Tišnov, a to k okamžiku jeho převzetí;
zvyšuje o majetek, ktery byl touto příspěvkovou organizací naby,t na základě
zmocnění uvedeného v Čt. VI. této zíizovacílistiny do vlastnictví zfrzovatele, a to
k okamžiku jeho nabyí.
s

c)

3) Svěřený majetek, vyjmenovaný v příloze č. 1 a příIoze ě. 2 této zŤizovací listiny je
otgarizace povinna inventarizovat. Postupy při provádění inventarizace jsou obsaženy
v Pravidlech.

vI.

Vymezení majetkových práv a povinností
1)

Příspěvková organtzace je oprávněna nabývat do vlastrrictví ziizovatele majetek dle
ustanovení zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech územníchrozpočtů,
vplatném znění. Při pořízení majetku vceně nad 100 tis. Kč za jednotlivou věc a při
pořizeni nemovitosti je nutný předchozí souhlas zflzovatele.

2) Příspěvková organizace vede účetnictvía analytickou evidenci o svěřeném majetku.

Příspěvková organízace je povinna starat se o svěřený majetek § pečíádného hospodáře,
což mimo jiné znamená, že má při hospodaření s tímto majetkem následující práva a
povinnosti:
a) je povinna a oprávněna tento majetek držet a hospod.ámě vytůívat pro plnění účelu
hlavní a doplňkové činnosti dle této ďlzovasi listiny, pečovat o jeho zachováni a
rozvoj, udržovatjej a provádětjeho opravy;
je
b) povinna tento majetek chránit před zričeníma poškozením, chránit před odcizením
nebo zneužitím, před neoprárměnými zÁsahy. Je rovněž povinna vykonávat působnost
voblasti požarni ochrany, životníhoprosfiedí (napr. zajišťovánímodpadového
hospodařství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např.
zajišťovánímúdržbykomunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti
vodního hospodařství, hygieny a v dalšíchoblastech;
c) je povinna lryuživat všech práv vlastrťka či nájemce tak, jako by je vykonával vlastník
sárn, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání
bezdůvodnéhoobohacení, naroky zpojistných událostí apod., a za tím účelem
samostatně jednat v soudních sporech jako účastrťkřízení. Je povinna trvale sledovat,
zda dfužnícivěas a íádnéplní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení
neb o z ániku pr áv z těchto záv azktt l,yplývaj ících;
d) není oprárměna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatéžovatzástavním právem
ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob;
e) je oprárměna uzavíit nájemní smlouvu nebo smlou\lt o výpůjčces třetí osobou pro
zajištéttt svého hlavního účelua okruhů doplňkové činnosti na dobu delšínež 10
měsíců pouze se souhlasem zŤizovatele;

0 řídíse při nakládtání s přebytečným a neupotřebitelným majetkem pokyny zíizovatele a
jeho předpisy, zejm. Pravidly;
g) je oprárměna pořizovat věci nrákupem na splátky, smlouvou o nájmu s právem koupě a
uzavirat leasingové smlouvy jen s předchozím souhlasemzílzovatele;
h) příspěvková organizace netú oprávněna uzavírat úvěry a půjčkybez předchoziho
souhlasu zíizovatele;
je
D povinna dodržovat povinnosti vypl;ivající ze zákona č. 13412016 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znéni. Zaďávat veřejné zakazky ve smyslu výše uvedeného
zákona je oprávněna pouze s předchozím souhlasem zňzovatele, za jeho účasti,
přičemžse téžpřiměřeně řídíPravidly pro zaďávání veřejných zakének malého
rozsahu městem Tišnov;
j) čerpánífondu investic na poíizenídlouhodobého majetku příspěvkové orgalizace
podléhá předchozímu schválení zňzov atelem;
k) investičru zémérk investičníčinnosti příspěvkové orgarizace ťrnancované za účasti
finaněních prostředků ze státního rozpočtu, zrozpoétu územního samosprávného
celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě zjíných zdrojtl, podléhá schválení
z}lzovatelem;
1) technická zhodnocení provedená na svěřeném majetku zřizovatelem; budou
převedena (svěřena) příspěvkové organizaci předávacím protokolem, na zékladé
kterého příspěvková orgatizace provede jeho evidenci, účtovánía změnu odpisového
plánu;
m) je povinna provádět běžnou údržbua opravy svěřeného majetku na vlastní náklady,
pokud zňzov atel neroáodne, že budou provedeny z r ozpočhl, zÁzov atele;
n) na vlastní naklady zajištbje pravidelné provádění rcvizí hromosvodů, elektroinstalace,

pllmoinstalace, \ýahů a komínůve lhůtách stanovených příslušnými právními
předpisy. Zajišťujeřádné a včasnéodstranění závad zjištěných revizí;

>:,:,:š:ěním majetku
-"Ó"r,iaa je uzarienc >:,:_o)' pojištění majetku příspěvkové organizace
přediožeri z:::i:-,, :,:,zsahu pojištění

)a

zňzovatele, Ředitel organizace
majetku zňzovateli.

vII.

Okruhy doplňkové činnosti
ru.že.uvedené okruhy doplnlroré činnosti
ZŤizovatel povoluje příspěvkové organ\zaci
hospodářské
aby mohla lépe lyužívatvšechny své
navazujícínajejí hlavní ,io"t, u to k tomÍ,
možnosti a od'bornost sqich zaměstnanců :
o Hostinská činnost
o Výroba" obchod a služby neuvedenévpŤíloháchIaŽ3Živnostenskéhozákona(obory
sg" ]2. 73, 7 4, 79, 80)
činnosti č.7, 10, 12,73, 14, 26,38, 41, ss,

7)

činnosti
2) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové

a)

b)

je:

nenaruší plnění hiavního
skutečnost, že iea1izace dopinkové činnosti

účelu

pří spěvkov é or ganizace,

a finančníhospodaření dle zákona č,25012000
oddělené sledoiání doplňkové činnosti
rozpočtů,v platném znéní,
Sb., o ,orpoe'ouý,rr páviatech územních

vIil.
VymezenídobyonakteroujepříspěvkováorganizacezÍízena
neurčitou,
Příspěvkov á orgalizace se zřizuje na dobu

Ix.

závérečnáustanovení
1)TatozřizovacílistinanabyváplatnostidnemjejíhoschváleníZastupitelswemměsta
listinu
,, pirre- rozsahu nahrazuje zšizovací
Tišnova a úěinnosti dnem t.t.zozli, prioemz
trvání

není přerušena právní kontinuita
|2.12.2016. Vydáním této ÁÁvací listiny
jejíchpráv a povinností,
příspěvkov é organizaóe aexistence
s Platností originálu. Dvě vYhotovení
2)Tato zšzovacilistina je vyhotoven" i, Í.rvrr"toveních iŤizovate1
jedno bude zas1žno
.a
orgalizace, o"o uvr,otovení
obdržípříspěvkov
příslušnémurejsříku,

ze

ďne

á

ío."sryi

ffi

,1

qí,,4

Bc. Jiří Dospíšil,
starosta města Tišnova

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace
Příloha č. 1

Nemovid majetek

1)

Nemovid majetek již svěřený k 31. 12. 2020 dle evidence příspěvkové organizace.

Pozemky svěřené organizacijsou zaznačeny v situačnímplánu.

2|

Aktuální stav nemovitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném
organizací ke,konci účetníhoobdobí.

Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu Brno-venkov.

Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace
Příloha č. 2

Movid majetek

1)

Movitý majetek již svěřený k 31. 12. 2020 dle evidence příspěvkové organizace.

2). Movitý majetek svěřený PO

k hospodaření od

t.t.2c,2l,

Název d]e evidence

!nventární číslo

podstavec pod konvektomat

D83GH0004lAF

3)

Aktuá]ní stav movitého majetku je vždy uveden v inventurním soupisu sestaveném organizací
ke konci účetníhoobdobí.

Příloha. MŠHorova 960 - svěřené nemovitosti
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