
Městská část Praha 14 čj. : 0150/201S/ORES/I100

ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace

{ateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005

vydaná na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha L4 č. Ig lZMČl2015
ze dne 10. 3. 2015

I.
Úplný název zřizovatete

Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha 14,IČ:00231312, se sídlem ul. BřÍ. VenclíkŮ 1073,
19B 00 Praha 9.

II.
Úplný název, sídto, identifikační číslo a právní forma právnické osoby

1. Název právnické osoby: Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen,
Janouška 7005

2. sidlo organizace l Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1oo' PSČ 1g8 0O
3. IC 

= 
708 84 477

4. Právní forma 
= 
příspěvková organizace

/dále jen příspěvková organizace/

III.

Hlavní úče! a předmět činnosti právnické osoby

3.1 Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení

zákona č. 56Ll2Oo4 Sb,, o předškolním7 základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání, ve znění pozdělších předpisů (dále jen ,,školský zákon") a vyhlášky č. 1412005 Sb. o

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:

poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení školského zákona a v souladu se

školním vzdělávacím programem vydaným ředitelem školy,

- poskytování školního a závodního stravování podle školského zákona, podle vyhláŠky

č,7o7l2oo5 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisŮ, a vyhláŠky Č, B4l2005

Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených

územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.
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ry.

Statutární orgán a jeho vystupování

4.1 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, ktený je jmenován a odvoláván v souladu

se školským zákonem. Ředitel příspěvkové organizace mŮže jmenovat svého zástupce, kteným je

zastupován v době své nepřítomnosti.

4.2 Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly příspěvkové organizace v souladu se zákony a dalŠÍmi

obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Stanovíorganizaci a podmínky provozu

příspěvkové organizace, odpovír,Cá za použití finančních prostředků a je oprávněn jednat jménem

příspěvkové organizace ve všech záležitostech týkajítcích se příspěvkové organizace. Podepisování

se děje tak, že k vytištěnému či napsanému jménu příspěvkové organizace připojí ředitel svŮj

podpis.

4.3 Ředitel příspěvkové organizace je povinen řír,Cit se zákonem č. 563/1991 Sb., o ÚČetnictvÍ, ve znění

pozdějšírch předpisů, dalšími obecně závaznými předpisy v této oblasti, interními předpisy

a pokyny zřizovatele a odpovídá za chod příspěvkové organizace. Je povinen kdykoliv na vyŽádání

umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný přístup k majetku, úČetní a majetkové evidenci,

vnitřním předpisům a výstupům z činnosti příspěvkové organizace, rnýpisŮm z bankovních ÚČtŮ,

v souladu s platnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

4.4 Ředitel příspěvkové organizace je povinen předložit zřizovateli ke schvá|ení návrhy právního

jednání, k němuž je dle platných právních předpisů, písemných pokynŮ a interních předpisŮ

zřizovatele vyžadován zřizovatelův předchozí souhlas, a dále návrhy právního jednánÍ, v jehoŽ

důsledku může dojít ke vzniku škody či neplánovaného finančního závazku s dopadem na rozpoČet

příspěvkové organizace, potažmo rozpočet zřizovatele.

V.

Vymezení majetku

5,1 Nemovitý majetek specifikovaný v příloze č. 1 této zřizovací listiny byl přenechán zřizovatelem

příspěvkové organizaci pro její činnost k bezplatnému dočasnému užívání na základě smlouvy

o uýpůjčce uzavřené mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací

5.2 příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, ktený byl

příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále jen ,,svěřený majetek"), Svěřený majetek je

vymezen v příloze č. 2 této zlizovací listiny.

Hodnota svěřeného majetku příspěvkové organizace se ročně aktualizuje v podrozvahové evidenci

zřizovatele dle stavu majetku příspěvkové organizace k rozvahovému dni, a to na základě

vyhotovených inventurních soupisů příspěvkové organizace. KaŽdoroČní aktualizaci hodnoty
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majetku příspěvkové organizace provede zřizovatel ve své podrozvahové evidenci vŽdy k 30.4,

následujícího účetního období.

5.3 Na majetek, ktený příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele (tj. majetek získaný

vlastní činností příspěvkové organizace, koupí, zjištěnými přebytky), se vztahují stejná pravidla

a podmínky jako na majetek svěřený,

5.4 Do svého v|astnictví může příspěvková organizace nab,ýt pouze majetek potřebný k výkonu

činnosti, pro kterou byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem

s předchozím písemným souh|asem zřizovatele nebo děděním s předchozím písemným souhlasem

zřizovatele.

VI.

Majetková práva

6.1 Majetek specifikovaný v čl, V této zYizovací listiny je příspěvková organizace oprávněna uŽÍvat

zejména k zajištěnísvého hlavního účelu, a to uýhradně účelně a efektivně, přiČemŽ tento majetek

bude udržovat a chránit před jeho poškozením či zničením.

6.2 K majetku dle odst. 1tohoto článku má příspěvková organizace tato práva a povinnosti:

- majetek nesmí být vložen do obchodní spoleČnosti ani do jiné organizace,

- vypůjčený či pronajatý nemovitý majetek včetně souvisejícího vybavení mŮŽe b'ýt dále

pronajat, podnajat či vypůlčen za podmínek stanovených ve smlouvě o výpŮjČce Či v nájemní

smlouvě,

- svěřený majetek či majetek nabytý pro svého zřizovatele není příspěvková organizace

oprávněna bez souhlasu zřizovatele pr:onajímat, zcizovat, zastavovat, pŮjČovat ani jinak

zatěžovat,

- majetek specifikovaný v čl, V. může vyuŽÍvat i pro svou doplňkovou Činnost stanovenou

zlizovací |istinou,

- svěřený majetek přebírá a tento majetek pro svého zřizovatele nabývá na dobu svého trvánÍ,

pokud zřizovatel v odůvodněných případech nerozhodne jinak,

_ v ostatním je příspěvková organizace povinna se řídit zákonem Č. 25012000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předPisŮ.

6.3 příspěvková organizace může bezúplatně postoupit pohledávku jiné osobě, Prominout dluh Či

upustit od vymáhání pohledávky a obdobně nakládat s jinými právy a majetkovými hodnotami,

v případě, že finanční hodnota takové pohledávky (dluhu) přesahuje 2.000 KČ, jen s předchozím

písemným souhlasem zřizovatele.
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6.4 Při realizaci oprav/ údržby a investic na užívaném majetku uvedeném v čl. V. zřizovací listiny

postupuje příspěvková organizace v souladu s interními předpisy zřizovatele.

6.5 příspěvková organizace dále hospodaří s majetkem specifikovaným včl. Y, zYizovací listiny dle

dalších pokynů a interních předpisů zřizovatele.

6.6 Příspěvková organizace hospodaří s příspěvkem na provoz přidělovaným zřizovatelem dle

stanovených pravidel, s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky svých fondŮ

a s peněžitými dary včetně peněžní,ch prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraniČÍ.

Dále může hospodařit sdotací na úhradu provozních výdajů, jež jsou kW z rozpoČtu Evropské

unie, s dotacemi podle mezinárodních smluv. Vytváří fondy, plní účetní, odvodové a odpisové

povinnosti stanovené příspěvkové organizaci obecně závaznými právními předpisy a jinými

normami. Výsledky hospodařenívykazuje zřizovateli ve stanovených termínech a rozsahu.

VII.

Doplňková činnost

7.1 Doplňkovou činností příspěvkové organizace je:

- pronájem nemovitosti nebo její části, bez poskytování jiných než základnírch sluŽeb spojených

s pronájmem,

7.2 o doplňkové činnosti vede příspěvková organizace ÚČetnictvíodděleně od své hlavní Činnosti.

7.3 Doplňková činnost příspěvkové organizace nesmí b,ýt provozována na Úkor hlavníČinnosti.

VIII.

Trvání příspěvkové organizace

Doba, na kterou je zlízena příspěvková organizace, se vymezuje tak, že se zřizuje na dobu

neurčitou.

Ix.

závěrečné ustanoven i

9,1 příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městské Části Praha 74 Č.7BlZl2000

ze dne 7. 12,2000 ke dni 1. 1. 2001.

9.2 Tato zřizovací listina nahrazujezřizovací listinu ze dne 29.9.2005 vydanou na základě usnesení

, 1astupitelstva městské části praha 74 č.57l7lÝlČlZOOS ze dne 15. 9. 2OO5 vČetně dodatkŮ.

9,3 Změny zřizovací listiny budou prováděny číslovanými dodatky.
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9.4Tato zřizovací listina nab,ývá platnostidnem jejího podpisu a ÚČinnostidne 1. 4,2015.

9.5. Dalšívztahy mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem jsou upraveny v interních předpisech

vydaných zřizovatelem vztahující,ch se na příspěvkové organizace,

v praze dne 3 1. 03, ?015

Příloha č. 1

příloha č. 2

Seznam nemovitého majetku přenechaného zřizovatelem příspěvkové organizaci

k bezplatnému dočasnému užívání na základě smlouvy o uýpůjčce

Vymezení svěřeného majetku příspěvkové organizaci

ffi#tffitrí{A
Potvnujem§, že ve §rny§lu.§ 

^3 
zá.k, č, ,1 

3 í/20CI0 Sb.,

r]yly_ sprnén v p,r,Jniink,ý prCI piirino§t

lng. Petr Hukal

3 í ú3. ?fií5
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Městská část Praha 14
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Příloha č. I Zřizovací l istiny příspěvkové organizace
Mateřská škola sLUNÍčKo, Praha 9 - černý Most, Gen. Janouška 10o5

schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha t4 ě. í^glzMč/2o15
ze dne 10. 3. 2015

Seznam nemovitého majetku přenechaného zřizovatelem příspěvkové organizaci
k bezplatnému dočasnému užíváni na základě smlouvy o výpůjčce

Nemoviť'ý majetek ve vlastnictví obce hl. m. Praha je svěřený zřizovateli Městské části praha 14 podle
zák, Č, 73u200O Sb,, o hl. m, Praze, ve znění pozdějŠích předpisů, a podle obecně závaznévyhlášky
Č, 55/2000 sb, hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy. Tento nemovitý majetek,
tj, budovY, PozemkY vČetně funkČně spjatého školního areálu, vy,jma bytových prostor, které jsou
souČástí objektu Č, P. 1005, bYl Přenech án zřizovatelem příspěvkové organizaci pro její činnost
k bezPlatnému doČasnému užívání na základě smlouvy o uýpůlčce uzavřené mezi zřizovatelem a uýše
uvedenou příspěvkovou organizací.

3 1" 03, 2015
v praze dne

Pozemkv

v,ýměra
m2 druh pozemku

Budovy a stavbv

objekt číslo
popisné na parcele číslo katastrální

území
budova 1005 221l31 Cerný Most
funkčně spiatv školní areál 2zll334,232132 Cerný Most

iněstské části Praha 14



Městská část Praha 14
čj.: 0150/2015/oŘEŠ/110o

Příloha č, 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Mateřská škola sLUNÍčKo, Praha 9 - černý Most, Gen. Janouška 1o05,

schválené usnesením Zastupitelstva městské části praha L4ě. tglzqčtzors
ze dne 10. 3. 2015

VYMEZENÍ svĚŘrnÉno MAJETKU příspěvkové organizaci Mateřská škola sLUNíčKo,
Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005

PřísPěvkové organizaci Mateřská škola SLUNÍČt<o, praha 9 - černý Most, Gen. Janouška 1005 je
Předán k hosPodaření majetek v následující struktuře a hodnotě vyčíslené na základě provedené
inventury majetku dle inventurních soupisŮ příspěvkové organizace k datu 3L72,2O73:

- 013 Software......,. 0,00 Kč

45 356,70 Kč

59B 439,05 Kč

2 907 I4L,3I Kč

0,00 Kč

B35 644,66 Kč

01B Drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek dle OTE 1

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí......

02B Drobný dlouhodobý hmotný majetek,.....

Drobný dlouhodobý hmotný majetek dle OTE 2

ZYizovatel PoŽaduje analytické sledování majetku, ktený příspěvková organizace nab,ývá do svého
vlastnictví v souladu se zřizovací listinou

Podrobná sPecifikace majetku je uvedena v inventurních soupisech příspěvkové organizace k 31. 12.
2013, které jsou uloŽenY u zřizovatele (odd. ÚČetní evidence odboru řízení ekonomiky a školství).

Hodnota svěřeného majetku příspěvkové organizace se ročně aktualizuje v podrozvahové evidenci
zřizovatele dle stavu majetku příspěvkové organizace k rozvahovému dni, a to na základě
vYhotovených inventurnÍ,ch soupisŮ příspěvkové organizace. Každoroční aktualizaci hodnoty majetku
PřísPěvkové organizace provede zřizovatel ve své podrozvahové evidenci vždy k 30. a...nmlg3pjícího
ÚČetního období, ,' .,F ["l, i,;

v praze dne 3 1" 03, ?015

městské části Praha 14
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