ZŘIZOVACÍ LISTINA
EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

příspěvkové organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Bakov nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav

Město Bakov nad Jizerou
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 003237418

Zřizovací listina 1/2002
Město Bakov nad Jizerou (zřizovatel) zřizuje dnem 18.10.2002 s účinností od 1.1.2003,
podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2, pís. e) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
na základě usnesení Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou č. 17 ze dne 17.10.2002
příspěvkovou organizaci:

Základní škola Bakov nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav

I.
Hlavní účel a předmět činnosti
Město Bakov nad Jizerou zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola Bakov nad
Jizerou (dále jen "příspěvková organizace).
Příspěvková organizace sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.
Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního
vzdělání.
Příspěvková organizace zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a
v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní,
estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Připravuje
žáky pro další studium a praxi. Zajišťuje stravování žáků a pracovníků školy.
K zabezpečení hlavního účelu příspěvková organizace vykonává činnosti v souladu s
ustanoveními níže uvedených zákonů a vyhlášek v aktuálním znění:
•

zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

•

zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních škol a vyšších odborných
škol (školský zákon)

•

zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních

•

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

•

vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole
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•

vyhlášky MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování

•

sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte

•

prováděcích předpisů k uvedeným zákonům.

II.
Statutární orgán
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého s předchozím souhlasem
krajského úřadu jmenuje a odvolává obec (§14, odst.8, zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů ). Ředitel řídí příspěvkovou
organizaci, plní úkoly vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce a je
oprávněn jednat ve všech věcech, týkajících se příspěvkové organizace jejím jménem.

III.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
Město Bakov nad Jizerou jako zřizovatel předává ke dni 1.1.2003 příspěvkové organizaci
Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití majetek vymezený přílohou této zřizovací listiny, kde je rovněž
uvedena celková hodnota svěřeného majetku:
•

č. 1a) budovy čp. 278 v ulici Palackého na st. 318/1, čp. 286 na st. 336, čp. 671 na st.
811, čp. 1097 na st. 1456 a čp. 311 na st. 351 (přízemí bude prozatím využíváno
mateřskou školou a 2.patro bude prozatím využíváno ZUŠ Mnichovo Hradiště) a
tyto pozemky v k.ú. Bakov n. J. ve vlastnictví města Bakov n. J.
−

st. 351 (vyjma garáží a obytné části)

−

st. 811

−

pp.č. 858/3

−

pp.č. 860/18

−

st. 336

−

pp.č. 858/9

−

pp.č. 860/23

−

st. 318/1

−

pp.č. 858/10

−

pp.č. 860/35

−

st. 318/2

−

pp.č. 860/1

−

st. 1456

−

pp.č. 860/12

•

č. 1b) hmotný investiční majetek

•

č. 1c) drobný dlouhodobý hmotný majetek

•

č. 1d) materiálové zásoby
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IV.
Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace
Příspěvková organizace má k majetku předanému do správy následující práva a
povinnosti:
− s majetkem hospodaří bezúplatně
− majetek předaný do správy příspěvkové organizaci musí být používán:
• pro účel a předmět činnosti efektivním a ekonomickým způsobem tak, aby byla
zabezpečena péče, ochrana a rozvoj majetku
− jedná se o majetek ve vlastnictví zřizovatele a pro příspěvkovou organizaci je
nedotknutelný, což znamená, že:
• nesmí být zcizen ani vložen do žádné obchodní společnosti a nesmí jím být ručeno,
• nesmí být používán pro jiný účel, než je uvedeno ve zřizovací listině,
• nesmí být používán třetí osobou ,
− majetek může pronajmout nebo zapůjčit pouze se souhlasem zřizovatele po vzájemné
domluvě,
− je oprávněna uzavírat nájemní smlouvu na služební byt vlastním jménem na dobu
vymezenou trváním pracovní smlouvy na výkon školnické práce,
− majetek bude účetně odepisován v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších zákonů,
− je povinna se o majetek řádně starat, opravovat jej podle plánu oprav a údržby,
zabezpečovat provádění zákonných revizí a prohlídek, nakládat s majetkem v rámci
předmětu činnosti, případně s pomocí třetí osoby, a to se souhlasem zřizovatele,
− o majetku vede evidenci nehmotného a hmotného majetku, a to dlouhodobého majetku,
drobného dlouhodobého majetku a drobného majetku a zásob.
− Hodnota majetku ve vlastnictví zřizovatele, předaného do správy příspěvkové
organizaci, nesmí bez souhlasu zřizovatele poklesnout pod hodnotu uvedenou ve
zřizovací listině.
− Majetek se předává příspěvkové organizaci do správy na dobu trvání příspěvkové
organizace. Inventarizaci majetku bude příspěvková organizace provádět k 31. prosinci
každého roku.
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− Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Příspěvková
organizace bude zřizovateli předkládat pololetní výkazy hospodaření.

V.
Finanční hospodaření
Mezi zřizovatelem (město Bakov nad Jizerou) a příspěvkovou organizací (ZŠ) se stanovují
tyto finanční vztahy:
- závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkové organizace budou stanoveny vždy na
každý kalendářní rok písemně zřizovatelem.

VI.
Doplňková činnost
V době zřízení příspěvkové organizace byla povolena tato doplňková činnost:
− výuka jazyků
− zájmové kroužky
− pronájem prostor a zařízení
− výuka na PC
− provozování tělovýchovných zařízení (tělocvična, hřiště)
− výroba a prodej drobných uměleckých předmětů
− stravování cizích osob a důchodců (bývalých učitelů)
Pro provozování doplňkové činnosti zřizovatel povoluje používat majetek předaný do
správy příspěvkové organizaci , vymezený v bodě III. této zřizovací listiny.

VII.
Závěrečná ustanovení
Příspěvková organizace Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, se
zřizuje na dobu neurčitou.
Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou uvedeny v
této zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.
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Zřizovací listina je vyhotovena ve 4 výtiscích, které mají stejnou platnost. Po dvou
výtiscích obdrží zřizovatel město Bakov nad Jizerou a příspěvková organizace Základní
škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav.

VIII.
Seznam příloh
č.1 a ) – d) inventární seznam k 31.12.2002
č.2 kopie výpisu z katastru nemovitostí
č. 3 jmenování ředitele příspěvkové organizace
č. 4 přidělení IČO

Ing. Marie Štěpánová
starostka města

Lubomír Landa
místostarosta

V Bakově nad Jizerou dne 18.10.2002
č.j. 2400/2002
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