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,
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KE ZRIZOVACI LISTINE
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Obec Rymice, Rymice 4, 76901 Holešov, okres Kroměiiž; IČ 00544558
na základě usnesení Zastupitelstva obce Rymice č.24/2009 ze dne 15. září 2009, podle
ustanovení § 84 odst. 2 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněni pozdějších
předpisů, podle ustanovení § 178 odst. 1 písmo a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mění zřizovací
listinu ze dne 12. září 2002 pro příspěvkovou organizaci

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž
Zřizovací listina se mění takto:
V čl.V se dosavadní výraz majetek do správy
k hospodaření (svěřený majetek).
V čl.V se za odstavec 4. doplňují tyto odstavce:

nahrazuje

výrazem

majetek

5. Nabývání majetku. Ve smyslu platného znění zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech ÚSC ve znění pozdějších předpisů ve znění § 27, odst. 5
písmo d): příspěvková organizace nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do
svého vlastnictví pouze veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce. Ostatní
majetek nabývá příspěvková organizace pro zřizovatele.
Bez souhlasu zřizovatele je nabýván majetek pořízený v běžném roce a to:
• Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů
se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na
činnost a úpravy plánu a příspěvku schválených zřizovatelem v průběhu roku
nebo na základě finančního vypořádání.
• Na základě tvorby a použití fondů příspěvkové organizace dle § 30, § 32 a § 33 a
na základě schválení přídělu fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku
hospodaření roku minulého.
• Na základě dalších usnesení zřizovatele
k finančnímu
( i fondovému)
hospodaření PřO.
S předchozím písemným souhlasem zřizovatele je nabýván veškerý nemovitý
majetek, DHM v hodnotě nad 40 tis.Kč a DNM nad 60 tis.Kč.
Majetek nabytý pro zřizovatele (zejména majetek nemovitý, movitý včetně zásob,
pohledávky a závazky) se dnem nabytí považuje za majetek předaný příspěvkové
organizaci k hospodaření.
6. Projekty EU. Jestliže příspěvková organizace zvazuje podání žádosti o
spolufinancovaní projektu z rozpočtu Evropské unie apod., je povinna o tom
nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti písemně zpravit zřizovatele a informovat
jej o povinnostech k tomuto projektu se vážícím. Žádost podává s předchozím
souhlasem zřizovatele.

7. Nepotřebný
a přebytečný
majetek.
Příspěvková organizace je povinna
přebytečný movitý majetek v rámci nabídkového řízení nabídnout k využití v rámci
hospodářství obce; v případě nezájmu je oprávněna vyřadit tento majetek s
předchozím písemným souhlasem zřizovatele; majetek se vyřazuje přednostně
formou prodeje jménem zřizovatele za ceny v čase a místě obvyklé. Výnos z prodeje
svěřeného dlouhodobého
hmotného majetku je zdrojem investičního fondu
příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.
8. Dary. Zřizovatel tímto dává příspěvkové organizaci předchozí souhlas k přijetí
darů účelově neurčených do hodnoty 15. tis. Kč. Před přijetím přislíbených darů
účelově určených a darů nad 15. tis.Kč si musí organizace vždy vyžádat předchozí
písemný souhlas zřizovatele. Součástí darovací smlouvy je odstavec s usnesením o
udělení předchozího souhlasu. Dar se zařadí jako zdroj do rezervního fondu. Drobné
spotřební dary např. ovoce, sladkosti, nabývá organizace pro zřizovatele bez jeho
souhlasu.
9. Pronájmy. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele svěřený majetek
(movitý i nemovitý) pronajímat vlastním jménem za cenu v místě a čase obvyklou
nebo vyšší, nejedná-Ii se o cenu státem regulovanou, na dobu určitou do 1 roku;
příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí může tento majetek předávat do užívání
na dobu určitou do 5 let formou výpůjčky, vždy na základě písemně uzavřené
smlouvy a jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Pro tělocvičny platí,
že pronájem tělocvičny se řídí zvláštním usnesením rady města.
Je oprávněna pronajímat zaměstnancům služební byty, nacházející se ve svěřených
nemovitostech na dobu určitou do 1 roku za cenu v místě a čase obvyklou jen s
předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Je oprávněna, pokud to je nezbytně nutné, najmout si movitý majetek za cenu
v místě a čase obvyklou na dobu neurčitou, nemovitý majetek pouze na dobu určitou
do 1 roku, na dobu delší jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
případně si vypůjčit nemovitý nebo movitý majetek na dobu určitou do 5 let. Na dobu
delší pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
10. Organizace není oprávněna nemovitý majetek prodat, darovat, směnit, zatížit
věcným břemenem nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob. Není
oprávněna zajišťovat závazky, nakupovat cenné papíry, nesmí vystavovat nebo
akceptovat směnky, nesmí být ručitelem, nesmí zřizovat nebo zakládat právnické
osoby. Nesmí uzavírat smlouvy o úvěru nebo půjčce.
11. Pohledávky a úvěry. Organizace je oprávněna prominout a odepsat pohledávku
v jednotlivém případě vůči jednomu dlužníku, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné
nebo náklady na vymáhání by převýšily pohledávku samotnou jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Na vyžádání zřizovatele je povinna předložit
veškeré podklady pro odpis.
Organizace je oprávněna uzavírat dohody o zápočtu pohledávek, dohody o splátkách
s lhůtou splatnosti nepřesahující období kalendářního roku.
Je oprávněna pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Souhlas se nevyžaduje
v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.

12. Reprodukce majetku. Organizace je oprávněna realizovat akce charakteru
oprava údržby, nové stavby, technické zhodnocení svěřeného majetku a investiční
nákupy (dále jen "akce reprodukce majetku") dle Pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Je oprávněna vystupovat jako veřejný zadavatel, stavebník při ohlášení
stavby, územním, stavebním, vodoprávním a kolaudačním řízení jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele.
13. Pojištění a ochrana majetku. Organizace je povinna zvážit nutnost efektivního
pojištění svěřeného majetku, který nepojišťuje zřizovatel. Za ochranu majetku, výkon
práva povinností při nakládání s majetkem odpovídá statutární orgán, který vymezí
úkoly, oprávnění a povinnosti zaměstnanců při hospodaření s majetkem a stanoví
okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost ve vnitřních
předpisech organizace.
14. Kontrola. Zřizovatel provádí kontrolu příspěvkové organizace. Za porušení
rozpočtové kázně, které je považováno za delikt, uloží zřizovatel organizaci odvod do
svého rozpočtu.
Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině vykonává zřizovatel.
Organizace je povinna řídit se při hospodaření s majetkem vnitřními předpisy a
dalšími pokyny zřizovatele.
Přechodná a závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
1. Majetek, tj. movitý majetek včetně zásob, závazky, pohledávky atd. (s výjimkou
nemovitého majetku viz dále odst. 2 ), který má příspěvková organizace ke dni
nabytí účinnosti tohoto dodatku ve správě, se považuje za majetek předaný této
příspěvkové organizaci k hospodaření ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písmo e)
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 477/2008 Sb.
2. Nemovitý majetek, který měla příspěvková organizace ke dni 31. 03. 2009 svěřen
do správy, se s účinností od 01. 04. 2009 (tj. s účinností zákona č. 477/2008 Sb.)
považuje za majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán k hospodaření
ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písmo e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
zákona č. 477/2008 Sb.
3. Ostatní ustanovení Zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek nabývá účinnosti 1.10.2009.

V Rymicích dne 15.9.2009
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Ing. Martin Bártík
místostarosta obce

