Obec Bělkovice-Lašťany
_________________________________________________________________________

Zřizovací listina
Obec Bělkovice-Lašťany na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 10.
2002, č. 6/2002 zřizuje dnem 1. 1. 2003 podle § 84 odst. 2 písm.e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a § 27
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
příspěvkovou organizaci :

I.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název: Základní škola Bělkovice-Lašťany, okres Olomouc, příspěvková organizace
Sídlo: Bělkovice-Lašťany 373, 783 16
Identifikační číslo: 70990158
Zřizovatel: Obec Bělkovice-Lašťany
Právní forma:

IČ: 00298654

příspěvková organizace
II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět
činnosti organizace je vymezen zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních,
středních a vyšších odborných škol (školský zákon) v platném znění,
Součástí příspěvkové organizace jsou podle § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb. :
Mateřská škola , její činnost je upravena v § 2 a 3 zákona č. 76/1978 o školských
zařízení v platném znění a vyhl. MŠMT č. 35/1992 Sb. o mateřských školách.
Školní jídelna, její činnost je upravena v § 39 zákona č. 76/1978 Sb. o školských
zařízení a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/1993 Sb. o školním stravování,
v platném znění a prováděcími předpisy k této vyhlášce
Školní družina, její činnost je upravena v § 20 zákona č. 6/1978 Sb. o školských
zařízeních v platném znění

III.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace
1.) Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
2.) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný obcí se
souhlasem krajského úřadu na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel
řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z
obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce,
který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím
pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční
podpis.
IV.
Vymezení majetku
Movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel předává
příspěvkové organizaci ke dni 1.1.2003 k hospodářskému využití a k zabezpečení
činnosti organizace, je uveden v příloze číslo.1, která je nedílnou součástí
zřizovací listiny. Změna vymezeného majetku je prováděna vydáním dodatku ke
zřizovací listině.
V.
Vymezení majetkových práv a povinností
1.) Majetek ve vlastnictví zřizovatele:
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož specifikace je uvedena v bodu
č. IV. této zřizovací listiny, je předmětem smlouvy o výpůjčce uzavřené dle § 659
a násled. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Veškerá
práva a povinnosti k tomuto majetku jsou upravena smlouvou o výpůjčce.
2.) Majetkem ve vlastnictví organizace:
Majetek, který organizace nabyla darem, koupí apod. je jejím vlastnictvím.
Organizace je povinna se o tento majetek starat s veškerou péčí, zejména:
- zajistit ochranu před zcizením.
- udržovat a opravovat na vlastní náklady.
- dbát, aby jeho znehodnocení odpovídalo účelu zřízení organizace.
- majetek prodávat, pořídit, vypůjčit pronajímat, případně provádět další úkony a
uplatňovat práva vlastníka. Organizace je povinna oznámit zřizovateli prodej
majetku ve vyšší pořizovací ceně než je 10.000,- Kč. Zřizovatel má přednostní
právo tento majetek odkoupit v ceně obvyklé.
- majetek odepisovat v souladu ze zákonem 563/91 Sb., zákon o účetnictví,
v souladu s dalšími změnami a doplňky a vnitřními směrnicemi organizace s tím,
že odpisy a zůstatkovou cenu prodaného majetku bude organizace uplatňovat
v nákladech.

- vyřazovat majetek do hodnoty 40.000,- Kč bez souhlasu zřizovatele a tím, že
získané zdroje z vyřazeného, odepsaného a prodaného majetku použije
k obnově tohoto majetku tak, aby neklesla jeho hodnota.
- vést o majetku řádnou účetní evidenci v návaznosti na zákon 563/91 Sb., ve
smyslu změn a doplňků a vnitřních směrnic.
- v případě daňové povinnosti majetek daňově odepisovat v souladu se zákonem
586/92 Sb., ve smyslu změn a doplňků.
- provádět inventarizaci majetku k 31.12. účetního období a informovat o jejím
výsledku zřizovatele.
VI.
Okruhy doplňkové činnosti
1.) K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých
zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto
doplňkové činnosti:
- organizace kurzů
- stravování důchodců a dalších osob,
- výrobu a prodej výrobků a výpěstků
- poskytování prací a služeb
2.) Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:
- doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace
- doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.
- prostředky získané doplňkovou činností organizace použije ke zkvalitnění
činnosti hlavní
- doplňkovou činnost organizace provozuje na základě platných předpisů
( živnostenské oprávnění apod. )
3.) Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
VII.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1.) Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu Základní
školy Bělkovice – Lašťany, okres Olomouc, příspěvková organizace ze dne
17. 10. 2002 včetně jejich příloh.

2.) Zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem
obce 14. 11. 2002 s účinností od 1. 1. 2003
3.) Tato zřizovací listina je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž každé má
platnost originálu. 1 vyhotovení obdrží příspěvková organizace a 4
vyhotovení zřizovatel.

V Bělkovicích-Lašťanech dne 14. 11. 2002

David Berka
starosta obce

OBEC BĚLKOVICE – LAŠŤANY
Bělkovice - Lašťany č.p.139, 783 16 pošta Dolany, IČO 00298654
Telefon 585 396 661, 585 396 626, Fax 585 396 661, E-mail: obec@belkovice-lastany.cz
www.belkovice-lastany.cz

Dodatek č. 1
ke zřizovací listině Základní školy Bělkovice - Lašťany, okres
Olomouc, příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Bělkovice - Lašťany v souladu s ustanovením § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní
zřízení ), v platném znění schvaluje
dodatek č. 1 ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci:
Název: Základní škola Bělkovice - Lašťany, okres Olomouc, příspěvková organizace
Sídlo: Bělkovice - Lašťany 373, 783 16
Identifikační číslo: 70990158
v tomto znění:
Nový název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany,
příspěvková
organizace
Čl. II. - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Dosavadní text části II. se vypouští a nahrazuje se textem:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání ( školský zákon ) a prováděcími předpisy k němu.
Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení mateřské školy, základní školy, školní jídelny a školní družiny.
Příspěvková organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců.
V Bělkovicích - Lašťanech 10. 11. 2005

David Berka
starosta obce

