Obec Rymice
Rymice 4, 769 01 Holešov, okres Kroměříž

zňrzov ACÍ

Obec Rymice usnesením zastupitelstva

LISTINA

č. 6 ze dne 12. září 2002

zřizuje
s účinností od 1. ledna 2003
podle ustanovení §84 odst.2písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecním řízení), podle §14
odst2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
příspěvkovou organizaci s názvem

Základní

škola a Mateřská

škola Rymice,

I.
Zřizovatel

Název: Obec Rymice, okres Kroměříž
Sídlo : Rymice 4, 76901 Holešov
Identifikační číslo zřizovatele: 00544558

II.
Příspěvková

organizace

Název: Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž
Sídlo:
Rymice 39, 769 01 Holešov
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikační číslo příspěvkové organizace:
70985065

Součástí organizace je školní družina a školní jídelna- výdejna.
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okres Kroměříž

m.
Vymezení účelu a předmětu

činnosti

Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je
vymezena ustanovením §5 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění
pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a vnitřními předpisy základní školy a vyhláškou
č.29111991 Sb., o základní škole, v platném znění.
Předmět činnosti mateřské školy je vymezen §3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, v
platném znění a vyhláškou č.35/1992 Sb., o mateřských školách v platném znění.
Součástí Základní školy a Mateřské školy Rymice, okres Kroměříž je školní družina, jejíž činnost je
vymezena ustanovením §20 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č.8711992 Sb., o školních družinách.
Součástí Základní školy a Mateřské školy, okres Kroměříž je školní jídelna, jejíž činnost je vymezena
ustanovením §39 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních a vyhláškou č.48/1993 Sb., o školním
stravování.
Příspěvková organizace je vedle hlavní činnosti oprávněna provozovat
předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti pro zřízovatele.
Doplňkovou činností se rozumí:
- pořádání výstav, představení, vystoupení a dalších kulturních akcí
- zájmové kroužky
- výuka na PC
- pronájem prostor a zařízení
- poskytnutí prostor školní jídelny pro stravování zaměstnanců obce
- odloučené pracoviště základní umělecké školy

doplňkovou

činnost za

IV.
Statutární orgán
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle §14 odst. 8 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Jeho základní pravomoci vyplývají z §3 tohoto
zákona.
Ředitel je odpovědný za ochranu majetku zřizovatele a za výkon práva
hospodaření s majetkem zřizovatele zastupitelstvu obce.

povinností a povinností při

Ředitel plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, stanoví úkoly, práva a povinnosti
zejména těch zaměstnanců při hospodaření s majetkem zřizovatele, kteří vykonávají činnost spojenou
s hmotnou odpovědností.
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V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele

l.Nemovitý majetek:
Budova školy a pozemky (školní dvůr a školní zahrada) ve vlastnictví obce je příspěvková organizace
oprávněna užívat bezplatně a hospodařit s ním na základě smlouvy o výpůjčce. Soupis nemovitého
majetku, jakož i smlouva je přílohou této zřizovací listiny.
1.1 Nemovitý majetek může organizace pronajímat bud' pro jednotlivé akce nebo na předem určenou
dobu na základě smlouvy O nájmu, ke které dává souhlas zřizovatel.
1.2 Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích osob
v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí.
1.3 Příspěvková
organizace je povinna využívat všechny právní prostředky na ochranu proti
neoprávněným zásahům do vlastnických práv, uplatňovat nárok na náhradu škody proti těm, kteří
škodu způsobili.
1.4 Příspěvková organizace není oprávněna převést nemovitý majetek do obchodní společnosti. Dále
není oprávněna majetkem zřizovatele ručit, zastavit jej a podobně.
1.5 K nemovitému majetku má vlastnické právo zřizovatel, vede jej ve svém účetnictví a účtuje o
investičních výdajích s ním spojených.
1.6 Příspěvková organizace provádí běžné opravy a údržbu budov, opravy a údržbu nad rámec
běžných po odsouhlasení zřizovatelem (k tomu analogicky použít §5 nařízení vlády .258/1995 Sb.,
kterým se provádí občanský zákoník).
č

2. Movitý majetek
Movitý majetek ve vlastnictví obce Rymice je příspěvková organizace oprávněna užívat bezplatně a
hospodařit s nim na základně smlouvy o výpůjčce.
Soupís movitého majetku jakož i smlouva o výpůjčce je přílohou zřizovací listiny.
2.1 Příspěvková organizace je povinna vést účetní evidenci movitého majetku, provádět pravidelnou
inventarizaci a předávat zřizovateli veškeré doklady nezbytné pro vedení jeho evidence, pokud si je
vyžádá.
2.2 Stávající movitý majetek bude účetně převeden na příspěvkovou organizaci, která jej povede na
svých účtech.
2.3 Příspěvková organizace je oprávněna k provádění účetních odpisů movitého majetku v hodnotě
přesahující 40.000,- Kč podle odpisového plánu schváleného zřizovatele.
2.4 O pořízení majetku v případě, že pořizovací cena nepřesáhne částku dle §26 odst.2,4 zákona
'č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, rozhoduje ředitel(ka) příspěvkové organizace.
2.5 Vyřazování a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku provádí příspěvková organizace
pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Rozhodování o vyřazení a likvidaci drobného
dlouhodobého majetku do 3.000,- Kč je v pravomoci ředitele.
2.6 Majetek, který příspěvková organizace nabude v průběhu své činnosti, nabývá vždy pro
zřizovatele.
2.7. Organizace je povinna pojistit movitý majetek svěřený jí na základě smluv o výpůjčce.
3. Práva
zřizovatel.

k majetku neuvedená

v této zřizovací

listině nebo ve smlouvě o výpůjčce

vykonává

4. Příspěvková organizace není oprávněna s výjimkou darů od fyzických a právnických osob přijímat
cizí zdroje jako např. půjčky, úvěry a další, není oprávněna uzavírat smlouvy o finančním pronájmu
s následnou koupí (tzv. leasingové smlouvy).
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VI.
Finanční hospodaření
1. Příspěvková
organizace
hospodaří s peněžitými prostředky získanými vlastní činností,
s peněžitými prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s peněžitými dary od fyzických a
právnických osob a s prostředky přijatými z jiných rozpočtů.
2~Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci finanční příspěvek na investiční výdaje a neinvestiční
výdaje.
.
2.1 Příspěvek na neinvestiční výdaje se poskytuje měsíčně ve výši 1/12 částky určené organizaci dle
schváleného rozpočtu zřizovatele na příslušný rok, mimo období hlavních školních prázdnin a
dovolených. V nutných odůvodnitelných případech je po předchozí dohodě možné poskytnou i
měsíční částku přesahující 1/12.
2.2 Investiční dotace může být použita pouze účelově.
3. Vzniklé pohledávky není příspěvková organizace oprávněna prominout bez souhlasu zřizovatele.
4. V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., v platném znění, vytváří příspěvková organizace své
peněžní fondy. Rozdělení zdrojů do finančních fondů z výše zlepšeného hospodářského výsledku
provádí organizace na základě schválení zřizovatelem po skončení příslušného kalendářního roku.

VII.
Zajištění kontroly
Příspěvková organizace je povinna strpět kontrolu hospodaření prováděnou
prostřednictvím jeho zaměstnanců či pověřených osob a dodržovat jeho pokyny.

zřizovatele

VlIl.
Závěrečná ustanovení
Příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž se zřizuje na dobu
neurčitou.
Tuto zřizovací listinu schválilo Zastupitelstvo obce Rymice na svém zasedání dne 12. 9. 2002
s účinností od 1. ledna 2003.
Touto zřizovací listinou se ruší zřizovací listina dosavadní.
Změny a doplnění této zřizovací listiny jsou možné pouze formou písemného dodatku.

V Rymicích 12. září 2002
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