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T,Řlr,ovací LISTINA
úplnéznéní
Plzeň, statutární město vydávánazák|adé usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 581 ze ďne
8. 11. 2001, usnesení Zastupitelstva města Plzně ě.75I ze dne 12.12.2002, usnesení
Zastupitelstva města Plzně č. 40 ze dne 29. I.2004, usnesení Zastupitelstva města Plzně
Č.794 ze dne 8. 12.2005, usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 603 ze dne 15. 10. 2009,
usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 658 ze dne l0. 12.2015 ausnesení Zastupitelstva
města Plzně Č.540 ze dne 14. 12.2017 podle § 84 odst. 2 písm. d) zákonač. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném zněni, podle § 27 zékona ě.25012000 Sb., o rozpočtoqých pravidlech
Územních rozpočtŮ, v platrrém zněni a podle § 179 odst. 1 písm. a) zákonač. 56112004 Sb,
o předŠkolním,základním, středním, vyššímodborném a jiném vzdéIáváni (školský zékon),
v Platném znění toto úplnéznění zíwovací listiny příspěvkové organízace, která je
samostatnou prármickou osobou, oprávněnou jednat azavazovat se vlastním jménem.

mateřská škola Plzeň, Kralovická 35,
příspěvková organizace

1.

Název organizace:

7.

)

Plzeň, Kralovická 35, PSČ 323 00

3.

sídlo organizace:
Ič:

4.

označenízřizovatele:

P I ze ň, statutární město
Funkci zílzovatele vykonává Rada městského obvodu
Plzeň 1, vyjma rydávání, rušenía změn zílzovací
listiny, jednotlivými úkony při řízení organizace může

5.

Zál<]adní úče|zíízeníz

6.

Předmět činnosti:

6.1.

Hlavní činnosti :

-

70941238

pověřit Úraa městského obvodu Plzeň
p ředškoln i v zdéláv ání d ětí

1

předškolní vzdělávéní détíposkytovanépodle platných právních předpisů;
zajiŠtěníŠkolníhostravování pro děti mateřské školy a pro děti ostatních mateřských škol
v zařízeníškolního stravování (školníjídelna);
zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy;
zajiŠtěníslužby péčeo dítě v dětské skupině podle platných právních předpisů.

6.2. Doplňkové činnosti:

-

zajištění zájmových, vzdélávacícha tělovýchovných činnostípro volný čas dětí s tím,
že nebude dotčena hlavní činnost.
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6.3. Součást školy:

- mateřská

škola,kterázabezpeěujepředškolnívzdělávánívsouladusust.

ě. 56112004 Sb., školský zákon (v platném zněni);

§

33zékona

-

z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n i , kteté zabezpečuje školnístravování dětí
mateřské školy a závodni stravování zaměstnanců školy v souladu s ust. § ll9 zákona
č. 56112004 Sb., školský zákon (v platném znéní).

7.

Statutárníorgán:

7.1. Statutárním orgánem otganizace je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové
organizace samostatně ve všech věcech s výjimkou právních úkonůuvedených v bodu 8.8.
této zŤizovací listiny a vyjma právních úkonůvyloučených Statutem města Plzně
a právními předpisy.
7.2. Ředitel se

za organizaci podepisuje

připojí svůj vlastnoruční podpis.

tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému náuvu

7.3. Ředitel školy stanoví svého zástupce (zástupce statutárního orgánu), který

je oprávněn

a povinen zastupovat ředitele školy v plném rozsahu řídícíčinnosti po dobu jeho

dlouhodobé nepřítomnosti nebo není-li pracovní místo ředitele obsazeno.

8.

vvmezení maietku ve vlastnictví zřizovatele předaného organizaci k hospodaření
(svěřenÝ maietek) a wmezení práv a povinností organizace:
8.1. Organizaci je předán k hospodaření movitý majetek města Plzné, který jí byl dosud svěřen
do správy k vlastnímu hospodářskému využití.Svěřený majetek je vymezen v příloze,

která je nedílnou součástítéto zíizovacílistiny. Inventumí soupis majetku je uložen v sídle

příspěvkové organizace. Obsah svěření (práva, povinnosti a odpovědnost správce) je
uveden v bodech 8.8. až 8.9. ňizovací listiny.

Ve své činnosti se organizace řídízákonem č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtu, v platném znění, vnitřními předpisy zřizovatele a usneseními orgánů
města Plzně. Organizace se dále řídípokyny vedoucího zaměstnance útvaru, ktery
zabezpeěuje plnění úkolůzřizovatele a jeho přímého nadřízeného.
Organizace hospodaří anak|ádá svým jménem s finančnímpříspěvkem zrozpočtu města
Plzně, se získanými finančnímiprostředky a s užitky a výnosy z majetku předaného
organizaci dle bodu 8.1. této zřtzovací listiny.

Organizace

je

oprávněna nakládat

s

finančnímiprostředky

a v pokladně.

na bankowím účtu

8.2. Organizace mttže na základé uzavíenésmlouvy hospodařit téžs dalším majetkem
ve vlastnictví města Plzně. V takovém případě příslušná smlouva stanoví v/čet majetku
a rozsah

ptáv apovinností s ním souvisejících.

se svým posláním a v rámci svého předmětu činnosti
hospodařit i s majetkem jiných právnických osob nebo státu, a to na zékladésmlouvy
s nimi uzavřené.

8.3. Organizace m:ůžev souladu
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8.4. Organizace nab]řvá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zíizovaci listina jinak.

Tento majetek se ode dne nabýtí považuje za majetek svěřený organizaci. Rozhodování
o nabývrání nemovitostí je vyhrazeno zřizovateli.

8.5. Organizace je oprárměna přťímat dary do vlastnictví zřizovatele s
peněžitých (či jiných plnění majících charakter peněžitého daro).

qýjimkou daru

můženabývat do svého vlastnictví movitý majetek potřebný k výkonu
pro
činnosti,
kterou byla zíízena,darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
(věci, peněžité dary účelověurčenéa jiná plnění majícícharakter peněžitého daru určené
diárcem výhradně pro organizaci), s výjimkou uvedenou v bodě 8.7. této zřizovací listiny.

8.6. Organizace

8.7. Organizace můženabývat do svého vlastnictví účelověneurčené peněžitédar.v.

8.8. S majetkem města Plzně, svěřeným podle bodu 8.1. této zřizovací listiny, hospodaří
organízace jako s majetkem vlastním s qfjimkou následujících právních úkonů,které
podléhají předchozímu souhlasu orgánů města:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

beztlplatné postoupení, prominuti či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného
majetku a pohledávek s majetkem spojených;
přijetí a poslqrtnutí úvěru nebo půjčky;
bezúp|affiý převod věcí movitých;
omezení vlastnických dispozičníchpráv;
pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci (leasing);
prodej movitého majetku s qýjimkou majetku uvedeného v bodě 8.9. písm. f) této
ňizovací listiny.

8.9. Při hospodaření se svěřeným majetkem je organizace zejména povinna:
a)

b)
c)
d)

e)
0

8.1

uživat majetek qfluěně v souladu s předmětem své činnosti ahájit zájmy města tak,
aby bylo dosťeno maximálního trvalého prospěchu pro město, městský obvod a jeho
občany. V případě nejasností je rozhodující stanovisko rady městského obvodu,
nevyjádřilo-li se k věci již zastupitelstvo městského obvodu;
vést a aktualizovat předepsanou evidenci o svěřeném majetku;
samostatně evidovat příjmy ze svěřeného majetku, a to včetně výdajů tak, aby byl
dodržen zákonč.58611992 Sb., o daních zpřijmi, v platném znéní;
provádět údržbusvěřeného majetku; zabezpečitjeho ochranu a sjednat přiměřené
pojištění;
vykonávat obvyklé hospodaření se svěřeným majetkem k dosaženíoptimálního
užitku ve prospěch vlastníka;
rca|tzovatprodej nadbýečnéhoanepotřebného movitého majetkuměstanabídkoudo
vniřní burzy . Pokud není naleze n zájemce z okruhu města a městských organizací, je
organizace opráTměna sqým jménem prodat moviý majetek s pořizovací cenou do 30
tis. Kč včetně za jeden kus za cenu aktuálně dosažitelnou na trhu. V;ýnosy z tohoto
Prodeje budou výT rosem otganizace. Toto právo se neváahuje na,4ýpočetnítechniku.

0. Organizace nese odpovědnost za škodu:
a) vůčitřetím osobám;
b) vůčimajetku zřizovatele
plynoucí ze správy a zhospodaření smajetkem uveden;ým vbodě 8.1. této zíizovaci
listiny.

8.1l. Za svěřený movitý majetek a jeho řádné a hospodárné využíváníodpovídá ředitel
organizace.
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V mezích své výchovné činnosti a orgarltzování volného času dětí můžeotganizace
poskytovat dětem obvyklé drobné věcné dury, zqména za vítězstyí v soutěžích
or ganizaci

p

ořád aných.

8.12. Rozhodnutím příslušnéhoorgánu města můžebýt svěření majetku do správy organizace
kdykoliv ukončeno nebo omezeno a kterákoliv část svěřeného majetku můžebý
z dispozičníchpráv organizace vyjmuta.
8.13. Organizace je povinna neprodleně informovat vedoucího zaměstnance útvaru, který
zabezpeěuje plnění úkolůňizovatele, o všech mimosoudních vyrovnánícha o smluvních
pokutách a úrocíchz prodlení v částce nad 50 tis. Kč v jednotliqých případech, pokud
byla organtzaci tato penalÍzace předepsána. Tím není dotčena povinnost statutárního
orgánu vypořádat každou udělenou pokutu či povinnost uhradit úrok z prodlení.
8.14.

K uzavřetú nájemní smlouvy a smlouvy o v}půjčce,ve které organízace vystupuje
na straně nájemce či vypůjčitele,je nutný souhlas zřizovatele v případě, že smlouva
má bfi uzavíenana dobu delšíjednoho roku nebo dobu neurčitou.

9.

vvmezení doby. na kterou ie příspěvková organizace zřízena:

Příspěvková organizace bylazřízena ke dni

10.

1. ledna

2002 nadobu

neurčitou.

Závěrečnáustanovení:

10.1. Dalšípodrobnostiuprar,uje organizační řád městské otganizace, kterypo schválení
Radou městského obvodu Plzeň l vydáváředitel organizace.

t0.2. Toto úplnéznénizřizovací listinyje vyhotoveno v pěti stejnopisech, s platností originálu,
z toho čtyři stejnopisy obdržízŤizovate| a jeden stejnopis příspěvkováorgartízace.
10.3. Změny nebo doplnění zřizovaci listiny je možnéprovádět porrze číslovanýmidodatky,
které se po schválení zastupitelstvem města stanou nedílnou součástí zřizovací listiny.

10.4. Součástí zřizovací listiny
organizaci.

je příloha č. 1

-

Svěření movitého majetku příspěvkové

10.5. Úplné znénízřizovacílistiny je vydáváno ke dni 1. února 2018.

,-4/Ó

v

Bc. Martina Přindová
ředitelka 7. mateřské školy Plzeň,

Kralovická 35,
příspěvkov é ot ganizace
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