
zRlzovAcl LlsTtNA
p íspěvkové organizace městyse Batelova

Zák|adní škola a mate ská škola Batelovn p íspěvková
organizace

vydaná v souladu s ustanovením s 35 a s 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 12812000 sb., o obcích (obecní zizení), Ve znění pozdějších p edpisťr,
ustanovením S 27 zákona č,.25012000 sb., o rozpočto4ich pravidlech zemních
rozpočtťr, ve znění pozdějších p edpis , a ustanovením $ 178 odst' 1, písm. a)
zákona č.561/2004 sb., o predškolním, základním, st edním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školslo. zákon), ve znění pozdějších p edpisťr, ve znění pozdějších
p edpisťr, a schválená Zastupitelsfuem městyse Batelova usnesením č,' lanarjg ze
dne 26.10.2009.

Ú il n název, za azenÍoo or."!!u ? i oentin taě ní ěíslo z izovate le

Název: Městys Batelov, nám. Míru í48,588 5't Batelov
Okres: Jihlava
lČ: 00285595

ct. b)
Název, sídlo a identifikační číslo p Íspěvkové organizace

Název: Základní škola a mate ská škola Batelov, p íspěvková organizace
Sídlo: Školní 373t2,58B 51 Batelov
lČ: 70981795

Gl. c)
Hlavní ěel a p edmět činnosti p íspěvkové organizace

Hlavní ěel, pro kten se p íspěvková organizace zizqe, je zajištění činností
v p sobnosti z izovatele V oblasti školství dle zákona i,.561t2oo4 sb., o
p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk
zákon), ve znění pozdějších p edpisťt.

P edmět činnosti odpovídající vymezení hlavního ričelu p íspěvkové organizace
je q kon ěinnosti mate ské školy, základní školy, zaízení školního stravování,
školnídruŽiny.

í) Mate ská škola

P íspěvková organizace jako mate ská škola poskytuje p edškolní vzdělávání
dětem; její činnost se ídí zákonem č' 56112004 sb', o p edškolním, základním,
st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsk zákon), ve znění pozdějších
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předpisů, zejména pak ustanoveními Časti druhé a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu.

2| Základní škola

Příspěvková organizace jako základní škola poslrytuje základní vzdělávání Žákům;
její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanoveními Cásti třetí a prováděcími předpisy ke školskému zákonu'

3| Zařizení škotního stravování slouŽící dětem a žákům škol, které obec
zřizuje - školní jídelna

Příspěvková organizace jako školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla,
která sama připravuje, a můŽe připravovat jídla, která vydává výdejna; její činnost se
řídí zákonem č. 561I20o4 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanovením s 119 a prováděcími předpisy ke školskémuzákonu a
zajišťuje závodní stravování zaměstnancům zařizení v souladu s právní normou
B4l2005 Sb., ve znění dalších předpisů.

+} Šrosré zařízení pro zájmové vzdělávání - školní druŽina

Příspěvková organizace jako školní druŽina poskytuje zájmové vzdělávání; její
činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb.' o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zejména pak ustanoveními s 111 a s 118 a prováděcími předpisy ke
školskému zákonu'

čl. o)

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen ,,ředitel")'
Ředitele jmenuje a odvolává rada městyse Batelova. Reditel jedná jménem
příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění
daných zřizovaci ]istinou. K písemnému právnímu úkonu přípojí ředitel svůj
vlastnoruční podpis a otisk razitka příspěvkové organizace.

Ředitel školy jedná jménem organizace v souladu s platnými-právními předpisy,
zejména podle ustanovení s 164 a s 165 školského zákona. Reditel má všechna
práva a povinnosti zaměstnavatele, vyplývajíci ze zákoníku práce.

Ředitel stanovuje vnitřní organizační strukturu příspěvkové organizace a
organizační řád. V rámci realizace vnitřního kontrolního systému ředitel
příspěvkové organizace vydá vnitřní normy, resp. organizační a provozní
směrnice v potřebném členění a struktuře podle rozsahu činnosti, rozsahu
majetku, podle provozních potřeb organizace a V souladu s platnými právními
předpisy, zákony a organizaěními normami zřizovatele pro příslušnou oblast.
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Vymezení majetku ve vlastnicwi zrizo?|iť.q nr"c"ného p íspěvkové organizaci
k hospoda ení

P íspěvková organizace Základní škola a mateská škola Batelov, p íspěvkováorganizace má majetek od z izovatele svě en do užívání formou v pťrjčky
dlouhodobého hmotného majetku, zahrnující zejména budovy á .t"uoy s pozemky,
pro zajištění hlavního čelu a p edmětu činnosti, k němuŽ aya zn)ena. Soupis
majetku včetně jeho ocenění je uveden na inventurním soupisu, Řt"_'li ie urozény
v organizaci a u z izovatele.

ct.f)
Vymezení práv umož ujících organizaci napl ovat hlavní ěel p íspěvkové

organizace

A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví z izovatete p edanémup íspěvkové organizaci k hospodá ení (dále jen ,,svě en 
'nájái"r,,)

1. P íspěvková o-rganizace je oprávněna nab vat do vlastnicfuí z izovatele
majetek dle- ustanovení $ 27 odst. 4 zákona é,. zsotzaao sb., o rozpočtovyichpravidlech rjzemních rozpočtťt, ve znění pozdějších p edpisťl,iejména pání
normy 47712008 Sb., v platném znění, nad 40 iis. re a prováděí technického
zhodnocení pouze se souhlasem z izovatele.

2. P íspěvková organizace nesmí svě en nemovit1i majetek prodat, směnit,
darovat, zatěžovat zástavním právem nébo věcn mi urémeny nlbo ho vloŽit
do majetku právnick1ich osob.

3. P íspěvková organizace mťrže -se svě en m majetkem nakládat pouze
v p ípadech a v rozsahu stanoveném p edpisy-zizovátere uprávujícími činnostp íspěvkové organizace a vztah p íspévkove organizace ke lrizoíateli.

4. P íspěvková organizace má ke svě enému majetku tyto povinnosti:
a) majetek drŽet a hospodárně uŽívat pro plneni nlávnino čelu a p edmětu

činnosti a dopl kové činnosti dle této z izovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udžovat a chránit p ed

zničením, poškozením, odcizením, zneuŽitim nébo neoprávněnymi zásahy,-
c) vést majetek v četnicfuí a v p edepsané evidenci oáoeleno'od majetku,

kten má p íspěvkové organizace ve svém vlastnictví,
d) pojistit majetek dle pokyn z izovatele - sjednat pojištění podnikatelsk chrizik
e) zabezpečovat v souladu s p íslušn mi p edpisy revize a technické prohlídky

majetku,
f) dodrŽovat veškeÉ právní 

" 
j!.lé p edpisy v oblasti požární ochrany, hygieny,

Životn ího pro9tred 
! (nap . zajišťováním odpadovélro hospodá stvia *i'"'iv

ovzduší), v oblasti_ dopravy a silničního hospodá ství inap . zajišťováním
tidÉby komunikací na svě en ch nemovitostech, chodnrr.er'- viz p íloha č.
1) apod.,
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g) informovat zÍizovatele na základě je^ho po.Žadavku o vzniku nároku nebo
"' povinnosti z pojistné události' z bezdůvodného obohacení či náhrady škody

apod.,
h) řídit se právními předpisy, podmÍnkami danými touto zÍizovací listinou,

předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a váah

bri.pcu1ové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.

5' Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:

a) vlaštním jméněm a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky

moviý majetek, nemovitý majetek nebo. nebytový prostor na dobu do

jedno'ho ro'ku véetně. DoĚa trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce

i''t'z" byt v případech, kdy jsou tyto uzavírány za účelem provozování

podnikaielsxé einnosti třeti osoby. prodloužena příspěvkovou organizací

maximálně o další rok, současně můŽe být v těchto případech příspěvkovou

organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouva o výpůjčce se stejným

sňjektem opětovně pouze jedenkrát. K dalšímu prodlou_Žení doby trvání

sml-ouvy o najmu nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému

uzavřeňí je tře-ba předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pronájem nebo

výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní ěinnosti organizace;

6. pňšp8vxová organizace je oprávněna. zabezpečit realizaci úplatného

převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele předaného jí

i< hospodaření, a to v souladu s ustanovením s 27 odst. 3 zákona

č,.25ot2ooo s'b., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, 
'v 

případech a v rozsahu stanoveném předpisy

zřizovatele up'uuů;i"imi činnost příspěvkové organizace a váah příspěvkové

organizace ke zřizovateli.
7. Zď ochranu svěřeného majetku a rnýkon práv a povinností při hospodaření

s tímto majetkem odpovídá statutární orgán příspěvkové organizace.

B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém

vlastnictví

8. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze

majětex potřebňý k výkonu činností, pro které byla zÍízena, a to:

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
ni darem s piedchozím písemným souhlas9T zřizovatele,

"Í 
děděním s předchozim písémným souhlasem zřizovatele; bez tohoto

souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,

d) jiným způšobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

9. Príspěvková organizace
následující povinnosti:

má k majetku Ve svém vlastnictví zelména

a) vést majetek V učetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku

svě eného, a to:

zvlášť majetek nabyt bezriplatn m p evodem od z izovatele,

zvlášť maJetek nabyt darem nebo děděním'
dodžovaí veškeÉ právní a jiné p edpisy v oblasti poŽární ochrany,

Životního prost edí, hygieny apod.,
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c) trvale sledovat, zda dluŽníci včas a ádně plní své závazky a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto
záv azkťl vyp l vaj ících,

d) informovat z izovatele o uzav en ch smlouvách o nájmu a smlouvách o
v pťrjčce, a to zasláním jednoho vyhotovení p íslušné smlouvy
z izovateli ve lhťrtě do 14 dnrj od jejího uzavení. o uzavení jin ch
smluv je p íspěvková organizace povinna z izovatete informovat
v p ípadě' pokud si to vyŽádá a to zasláním jednoho vyhotovení
p íslušné smlouvy z izovateli ve lhťrtě do 14 dn ode dne, kdy jí byla
doručena v zva z izovatele k p edánísmlouvy,

e) ídit se právními p edpisy, podmínkami dan mi touto zizovací listinou,
p edplsy z izovatele upravujícími činnost p íspěvkové organizace a
vztah p íspěvkové organizace ke z izovateli a rozhodnutími orgánťr
zťizovatele,

f) pokud se stane majetek, kten p íspěvková organizace nabyla do svého
vlastnictví bez platn m p evodem od svého z izovatele, pro ni trvale
nepot ebn1i, nabídne ho p ednostně bez platně z izovateli. V p ípadě,
Že zizovatel nabídku nep ijme, m Že p íspěvková organizace po jeho
p edchozím písemném souhlasu majetek p evést do vlastnicfuí-jiné
osoby za podmínek stanovenych zlzovatelem.

c. Další práva a povinnosti

Príspěvková organizace má ke svě enému majetku
vlastnictví další práva a povinnosti:

majetku Ve svém

10. V p ípadě ěinnosti financované částečně či zcela za pomoci jin ch zdrojťr
poŽádat o p idělení finančních prost edkťr ze státního rozpočtu, z rozpočiu
jiného zemního samosprávného celku neŽ zizovatele, ze státních a
jin ch fondťr, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského
hospodá ského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu
šv carsko-české spolupráce pouze po p edchozím schválení žádosti
z izovatelem. lnvestiční činnost realizovanou částeěně ěi zcela za pomoci
jin ch zdroj mriže p íspěvková organizace realizovat pouze po
p edchozím schválení investičního záměru zizovatelem.

D. Finanční hospoda ení p íspěvkové organizace

11. P íspěvková organizace je povinna se ídit p i svém finančním hospoda ení
ustanoveními zákona ě. 25012000 sb., o rozpočtou ch pravidlech
rjzemních rozpočtťr, ve znění pozdějších p edpisti.
P íspěvková organizace je oprávněna uzav ít nájemní smlouvu nebo
smlouvu o u.Íp jčce s jin m vlastníkem majetku (nap . obcí) pro zajištění
svého hlavního čelu a p edmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se
souhlasem z izovatele i na dobu delší.
P íspěvková organizace je oprávněna ponechat si p ljmy z pronájmu
movitého majetku, nemovitého majetku nebo nebytou.ch prostor jako
vlastní v1 nosy.
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e)

čt.g}
okruhy dopl kové činnosti

1. Z izovatel povoluje níŽe uvedené okruhy dopl kové činnosti, které navazují na
hlavní čel p íspěvkové organizace:

a) Pro obchodní a smluvní vztahy v rámci dopl kové činnosti /podnikatelské, tj.
zda ované činnosti l platí ustanovení občanského zákon-íku, obchodníh'o
zákoníku a dalších obecně závazn ch p edpisťr.

b) P i provozování dopl kové činnosti, která je Živností, je nutné dodrŽovat
ustanovení Živnostenského zákona'

c) Ve váahu k da ov. m povinnostem je nutné dodrŽovat da ové zákony.
d) V kony, sluŽby a práce produkované v rámci dopl kové činnosti se realizují podle

platn ch cenorn ch p edpisťr.
Dopl ková čínnost nesmí narušovat plnění hlavních kolťr p íspěvkové
organizace, stanoven ch touto zizovací listinou.
Pro provozování dopl kové činnosti se povoluje používat majetek ve vlastnictví
z izovatele, kten je vymezen, včetně podmínek pro jeho užÍvání, v čl. V. této
z izovací listiny.

g) Dopl ková činnost musí b]it v Účetnicfuí sledována odděleně od hlavníčinnosti.
h) Provozování dopl kové činnosti nesmí b1it ztrátové.
i) Prost edky získané z dopl kové činnosti je organizace povinna pouŽít ke

zkvalitnění činnosti v rámci hlavního rjčelu a p edmětu činnosti, pro kteÍl. oyla
z izena.

j) Dopl ková činnost bude provozována podle vnit ních směrnic o provozování
dopl kové činnosti /tičtov rozvrh, klíčování náklad , evidence majeiku, a další/.
Směrnice jsou součástí vnit ního kontrolního systému.

k) ostatní, resp. další doplnková činnost smí b t provozována jen se souhlasem
z izovatele.

2. Podmínkou realizace dopl kové činnostije:
a) realizace dopl kové ěinnosti nenaruší plnění hlavního Úěelu p íspěvkové

organizace,
b) oddělené sledování náklad a vy7nosťr dopl kové činnosti

v souladu se zněním $ 28 odst. 5 zákona č' 25Ol20oo Sb.,
pravidlech zemních rozpočt , ve znění pozdějších p edpis ,,
normy 47712008 Sb., vg platném znění.

c) dodržování podmínek stanoven ch směrnicí vydanou z izovatelem.

3. Povolené okruhy dopl kové ěinosti:_ Hostinská činnost ( prodej obědťr pro cizí strávníky)_ Pronájem tělocvičny_ Po ádáníodbornyich kuzťl a seminá ťl

cr. h)
Doba, na kterou je p íspěvková organizace z ízena

P íspěvková organizace Základní škola a mate ská škola Batelov, p íspěvková
organizace bylazízena dnem 1.1.2003 a to na dobu neurčitou.
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čl i)
Zárěreěná ustanovení

1. Tato zíizovací listina nahrazrrie Zťzovací listiny =? ^d!?^?5'9'2002 
ve znění

dodatku č. 1 ze áne 3.12-2om á dodatku é' 2 ze dne 1'3'2006

Tato zfrzovací listina nabyvá tičinrrosti 1-11 -2009.

+:i:';##:i" šiin" je vyhotoena v pěti .sj9lno9ise-c\:-1!i"Y:::Ty [1i
;-1 JJi.'jf,':;j : 

'láánď 
ur,"to*ní 

'obdrŽí- píspěvková organiŽace, čtyi

vyr,otouení obd rŽí zÍizovatel'

V Batelově dne 26.1 0.2009

Starosta
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