
Obec Lipovec

č. j.' 6t29tzo

ZÍizovací listina
p íspěvkové organuace obce

vydaná v souladu s ustanovením $ 35 a $ 84 odst. 2 písm. d) zákona č,. 12812000 sb., o obcích
(obecní zÍizeru), ve znění pozdějších p edpisti, ustanovením s 27 zákona ě.25Ol20O0 Sb., o
rozpočtovych pravidlech rizemních rozpoětťr, ve zrréru pozdějších p edpisťr, a ustanovením $ 178
zé <ona č,.56112004 Sb., o p edškolnímo zěk|adrum, sťedním, vyšším odborném a jiném
vzďéláváni (školsk zákon), ve zrĚru pozdějších p edpisti, V zrění pozdějších p edpisri,
schviílená Zasfupitelstvem obce Lipovec usnesením ě. 6129/Z0 ze dne 17.05.2orc.

čL a;
Úph nízevrzaÍazení do okresu a identiÍikační číslo zflzovatele

Nrázev: obec Lipovec
Okres: Blansko
IČ: 0028055l

Čt. u;
Název, sídlo a identiÍikační číslo p íspěvkové organizace

Nazev: ZakJadni škola a Mate ská škola Lipovec, okres Blansko, pfispěvková organizace
Sídlo: 679 15 Lipovec 167
IČ: 71004165

čl. c;
Hlavní r čel a p edmět činnosti pffspěvkové organizace

1. Hlavní ričel, pro kter se pfispěvková orgatizace zÍiruje, je zajištění ěirrrrostí v prisobnosti
zšizovate|e v oblasti školství dle zákona ě.5ilDa04 sb., o p edškolním, základním,
st edním' vyšším odborném a jiném vzdě|áxáni (školsk zákon), ve zněď pozdějších
p edpisri.

2. P edmět ěinnosti odpovídajicí vymezení hlavního ričelu pffspěvkové organizace je v kon
činnosti mate ské školy, 7Ákladni školy, zaÍízení školního stravovtíní, školní družiny.

1) mate ská škola

P íspěvková organzace jako mate skrí škola poskytuje p edškolní vzdélátvání dětem; její
činnost se ffdí zákonem č. 56112004 sb., o p edškolďm, zéMadnim, st edním, vyšším odborném



ff: lávání (školsky zě <on), ve znění pozdějších p edpisti, zejména pak ustanoveními
prováděcími p edpisy ke školskému zákonu.

2) základniškola

Pffspěvková organizacejako základní škola poskyuj e zěkladni vzdětáváni žrák m; její ěinnost
se ffdí zákonem ě.56l/2004 Sb., o p edškolním, zákládnim' st edním, vyšším odborném ajiném
vzdě|áváni (školsk zákon), ve zrĚní pozdějších pedpisri, zejména pak u't*orr.J;i čá"ťiil;
a prováděcími p edpisy ke školskému zákonu.

3) zaÍizení školního stravoviání sloužící dětem a žrákrim škol, kÍeré obec zÍiruje

školní jídelna
Pfispěvková organizacejako školní jídelna v riímci školního stravovaní vydávájídla, která sÍLmap ipravuj a, d mrlŽe p ipravovat jídla, která vydává v;dejna; její činnost se ídí zákonem č.56tl2004 Sb., o p edškolním, základrum, st edním,- vyšším oáborném a jiném vzděIáváni(školsk zé<on), ve znění pozdějších p edpisri, zejménapak ustanovením $ 1j9 a prováděcími
p edpisy ke školskému zákonu.

školní jídelna - qvďovna
Pffspěvková organízacejako školní jídetna - vyva ovna v rámci školního stravovríní p ipravujejídla, která vydává qdejna; její činnost se ffdí ziíkonem č. 56l/2004 sb., o pr.ostolním,
zékladnim' st edním, vyšším odborném a jiném vzděláváni(školsk ziíkon), ve'znění pozdějších
p edpisti, zejména pak ustanovením $ lt9 aprováděcími p edpisy ke školskému zákonu.

školní jídelna _ vydejna
P íspěvková organizacejako školní jídelna - vydejna v rámci školďho stravoviín i vydávájídla,
\lerá p ipravuje jin provozovatel stravovacích služeb; její činnost se ffdí zákonem č,. 56t/2O04
Sb., o p edškolním, z,áklaďnim, st edním, vyšším odbo-e* ajiném vzděláváni(školsk zékon),ve zněni pozdějších p edpisri, zejména pak ustanovením $ ll9 a provádccimi preopi'y t e
školskému zákonu.

školní druŽina
P íspěvková organizace jako školní družina poskytuj e zájmové vzdělávání;její činnost se ídí
ziíkonem č. 56tl2004 Sb., o p edškolním, zékladnim, štr.d''i*, vyšším odborném a jiném
vzdéláváni (školsk zékon), ve znění pozdějších p edpisti, zejména pak ustanoveními $ li1 a $
1 18 a prováděcími p edpisy ke školskému zákonu.

4) školská ričelová zaizení

školní knihovna
P íspěvková otgartizace jako školní knihovna poskytuje odborné, sfudijně pracovní,
knihovnické a informační služby pro děti , žáky, studienty, popffpadě pedagogiJke pracovníky
ško| a školsk ch zaízeru; její činnost se ídí ziíkonetn ě. 56tl20}4 su., o preastolním,
zékladnim, st edním, vyšším odborném a jiném vzdělávéni (školsk zákon), ve znění pozdějších
p edpisťr, zejménapak ustarrovením $ 120 a prováděcími p edpisy ťe školskému zákonu.

5) závodni stravoviíní



p!
pl.
I

ť P íspěvková organi7aceje oprávněna v souladu s ustanovením $ 33b zě <ona č,. 250/2000 Sb., o
rozpočtovych pravidlech rrzemních rozpočtťr, ve zrréni pozdějších p edpisti' poskytovat závodni
stravování.

čt. o;

Statutámí orgán a zprisob jeho vystupování jménem p íspěvkové organizace

statutárním orgánem pfispěvkové organizace je editel (dríle jen ,, editel"). Ředitele jmenuje
a odvolává rada obce Lipovec.
Ředitel jedná jménem pfispěvkové organizace v souladu s plafir mi p edpisy a v rámci
oprávnění dan ch zovací listinou. K písemnému pravnímu rikonu p ipojí editel svuj
vlastnoruční podpis a otisk razítkapffspěvkové organi 7ace.

čL e;
Vymezení majetku ve vlastnictví zÍizovatele p edaného p íspěvkové organizaci k

hospoda ení
Nemoviť majetek zapisovany do katasfirr nemovitostí
ZÍizovatel p edavá do vptijčky pfispěvkové organizaci nemovit majetek, ktery je uveden
ve ,,Smlouvě o vp jčce ze dne 19.10.2009" uzav ené podle $ 659 a nrísledujících
občanského ákoníku. Nemovif majetek nemá otganizase ,,svě eny".
Movif majetek
ostatrrí vŽiváni majetku je ešeno ve ,,Smlouvě o vp jčce ze dne 19.10.2009" vzavÍené
podle $ 659 a nrísledujících občanského zákoníku.

čt.0
Vymezení práv umož ujících organizaci napl ovat hlavní čel p íspěvkové organizace

A. Vymezení práv a povinností k majetku Ye vlastnictví z izovatelrc p edanému
pffspěvkové organizaci do ryp jčkv (dále jen ,rsvě eny majetek6)

1. Pfispěvková organizace má k majetku vymezenému v části v. této zovací listiny
nasleduj ící ptáva a povinnosti:

a) je povinna a oprávněna svě en majetek věefirě majetku získaného vlasbrí činností &žet a
hospodrírně vytlživat pro plnění hlavního riěelu a p edměfu ěinnosti a dopl kové činnosti
dle této zovací listiny, pečovat o jeho zachovaní a rozvoj, udrŽovat jej a provádět jeho
opravy' vést v evidenci a riěetrrictví majetku;

b) je povinna svě en;i majetek chranit p ed zniěením a poškozením, chranit p ed odcizením
nebo ng itím, p ed neoprávněnymi ťasahy. Za tim ričelem musí majetek pojistit. Je
rovněŽ povinna vykonávat prisobnost v oblasti požarni ochrany, životního prosťedí
(nap . zajišťovarrím odpadového hospodá ství a ochrany ovzduší), v oblasti správy a
silničního hospodá ství (nap . zajišťovarrím ridržby komunikací na svě enych
nemovitostecho chodník ), v oblasti vodrrího hospodiá ství, hygieny a v dalších oblastech;

c) je povinna vY ivat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména
včas uplat ovat právo na nďtradu škody a právo na vydrání bezdrivodného obohacení,
naroky z pojistn ch udalostí apod., a 7atím ričelem samostatrě jedrrat v soudních sporech
jako časfirík Íizeni. Je povinna fivale sledovat, zda dlrrfuíci včas a ádně plď své
závazky a zabezpeěit, aby nedošlo k promlčení nebo aániku práv z těchto závazktt
vyplyvajících;

l.

2.

1.



d) není oprávněna svě eny majetek prodat, směnit, darovat , zatěžovat zástavnímprávem anivěcnymi b emeny, vložit svě en; majetek do majetku právnickych osob. Jakoukoliuvedenou dispozici s nemovit' m majětkem je oprávněná uěinit pouze s p edch ozímsouhlasem zastupitelstva obce;
e) Pffspěvková organiza:e není oprávněna smluvně pronajmout svě eny nemovity majeteknebo poskytnout vyp jčku bez p edcho zího souhlasu zšizovatele. V jimku fuoff vp jčka

svě eného nemovitého majetku pffspěvkové otgatizaci' nebo organizační složcez izované stejn;fm zšizovatelem, pxpaone kterémuko-liv spolku se sidlem v obci Lipovec.Pronájem pro spolky či kluby saruzqicí mláde ž do t s let mriže byt bezplatní V těchtopffpadech je pffspěvková organi zace oprávněna smlouvu uzavfft i na dobu l roku bezp edchozího souhlasu zovatele; pronájem tělo-cviěny pro místní občana, sdružení,spolky je min'100,_ Kč/lrod, pro ciri min.2O0Kěftroá. bronajem ostatních prostor _
učebny _ min. 50,_Kě/ hod. Pro cizí 100 Kč/ hod. minimálně však 500 Kč/ den-za jednu
učebnu.

f) v právních vztazích f kajících se nemovitého majetku vystupuje p íspěvková organizacejménem vlastníka (tj. zovatele), jako spráíce svoreného majetku; pro pot ebystavebního Ťizení se touto zšizovací listinou dává plná moc editeli pffspěvkovéorgarizace ke všem rrkon m pfislušejícím jinak vlastrríku nemovitosti;g) je oprávněna vysfupovat jako zadivatel v právn ích vnaziit, t1'tu3icích se movitého inemovitého majetku vyplyvajících ze Zelkona č. .lgg/1gg4 Sb., o zadávání ve ejn;fchzakazek, v platném znění, a to v p ípa{ech ve ejnych zakazek malého rozsďtu, kdyzadavatel m že rozhodnout o pfimém. zadáni verejno zakázky. Bezomezení v pffpadechnaléhavé pot eby, jde_li o ohrožení život nebo žaravi lidí, haviírií, p írodní katastrofunebo lvozi-li nebezpečí škody velkého rozsďtu. V ostatďch pffpadech je pffspěvková
organizace zadavatelem ve ejné zakázkyjen se souhlase m z izovatele;h) investiění zénněr k investiční činnosti i íspěvkové organizace financované za častifinančních prost edk ze stiítního 

'o'po8t','^zrozpočtu uzemního samosprávného celku,ze státruch a jin ch fondri, popffpadě z j1nfcbzdrojti, podléhá schválen í z izovate|e;i) je povinna se ídit p i jakémkoli naklídráni s nepot ebn m majetkem pravidly pronakládríní s nepot ebn;im maj etkem vydanym i zšizov atelem ;j) je oprávněna uzavírat ylastním jménem smlouvy o prijčkách z Fondu kulturních asociálních pofieb p i dodrŽení vyhlášky č,. ll4/2oo) su., ďrorra., kulturních a sociálníchpot eb.
k) je povinna dodrŽovat veškeré právní a jin9 p edpisy v oblasti požarniochrany, hygieny,Životrrího prost edí (nap . zajišťovrání- odpádouenb hospodďswí a ochrany ovzduší),v oblasti dopravy a silničního hospoda sfuí.l) je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a ádně plní své závazky a zabezpečit, abynedošlo k promlěení nebo prekluzi práv z těchto zavaz*tvyplyvajících.
m) je povinna zabezpečovat v souladu s pfislušnymi p edpisy 

^rěrri" 
a technické prohlídky. ,l

maJetKu.
n) je povinna pojistit majetek dle pokynti zÍizovatele.
o) je povinna sjednávat auzavirat s dodavateli smlouvy na dodávku energií, vody, plynu aslužby v souvislosti s běŽn;im provozem a běŽnou tarzbou svě eného majetku.2' Za ochranu svě eného majetku a vykonu práv a povinností p i hospodďení s tímtomajetkem odpovídá editel školy.

B' Majetková práva a povinnosti p íspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví

1' P íspěvková otganizace je oprávněna nab;vat do svého vlastnictví pouze majetekpot ebny k q konu činností, pro k teré byla izena, a to:
a) bezÚplatn;im p evodem od z izovarc7e,
b) darem s p edch ozímpísemn;im souhlase m ziizovatele,



ť c) děděním s p edchozím písemn;m souhlasem izovatele; bez tohoto souhlasu je
pfispěvková organi zace povinna dědictví odmítnout,

d) jin m zp sobem na základě roáodrrutí zovate|e.

2. Pfispěvková otgarizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména nrísledující
povinnosti:

a. vést majetek v ričefiricfuí a anďytické evidenci odděleně od majetku svě eného, a
to:
- niléšť majetek nabyQ bezuplatn m p evodem od zšizovateleo
- zvlešť majetek nabyty darem nebo děděďm

b' 
'"il'1ťÍT:i:i:- 

nabyty dalším zprisobem'

c. dodržovat veškeré právď a jiné p edpisy v oblasti požárni ochrany, životního
prosťedí, hygieny apod.o

d. trvale sledovat, zďa dlužníci včas a ádně plní své závazky a z.abezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazkivyplyvajících,

e. iďormovat zovatele o uzav en ch smlouvách o nájmu a smlouvách o v p jčce,
a to zaslaním jednoho vyhotovení p íslušné smlouvy izovateli ve lhritě do 14
dn od jejího uzav eď. o uzav ení jin ch smluv je pffspěvková organizace
povinna izovate|e informovat v pffpadě, pokud si to vyžádá a to zaslénim
jednoho vyhotoveď pfislušné smlouvy zšizovateli ve lh tě do 14 dnri ode dne,
kdy jí byla doručena vyzva zovatele k p edaní smlouvy,

f. ídit se právními p edpisy, podmínkami dan mi touto izovací listinou, p edpisy
zovateLe upravujícími činnost pfispěvkové organizace a vziah p íspěvkové

otgatizace ke zšizovateli a roáodnutími orgrín izovatele,
g. pokud se stane majetek, ktery pfispěvková organi7ace nabyla do svého vlastnictví

bezuplatn;im p evodem od svého zÍizovateleo pro ni trvale nepofiebny, nabídne ho
p ednostně bezuplatně zÍizovateli. V p ípadě, že zÍizovatel nabídku nep ijme,
mriže pfispěvková organizace po jeho p edchozím písemném souhlasu majetek
p evést do vlastnictví jiné osoby za podmínek starroven; ch zovatelem.

c. Další práva a povinnosti

Pfispěvková organizace má ke svě enému majetku a majetku ve svém vlastnictví další práva a
povinnosti:

1. Vysfupovat jako zaďavatel vprávních vztazích vyplyvajících z právních p edpisti
upravujících ve ejné zakázky a jejich zadáváni, a to za podmínek starrovenych p edpisy

izovatele upravujícími činnost p íspěvkové organizace a vztah p íspěvkové organizace
ke z- izovate|i. V p ípadě ve ejné zakázky, jejiŽ p edpokládaná hodnota p esďrne
100.000'- Kč bez DPH, je pfispěvková organizace oprávněna reďizovat ve ejnou
zakévku, jen s p edchozím souhlasem zšizovatele. Toto omezení se nevztďruje na p ípady
krajně nďéhavé pofreby, nap . jde-li o ohrožení životu nebo zdraví lidí, havárií, pfirodní
katastrofu nebo tvozi-Ii nebezpeěí velkého rozsďtu.

2. V pfipadě činnosti financované čtístečně či zcela za pomoci jin ch zdroj požádat
o p idělení finančních prost edkri ze statního rozpočfu, ztozpočfu jiného zemního
samosprávného celku než zovatele, ze státnich a jin ch fond , ztozpoétu EU nebo
z finančního mechanismu Ewopského hospodá ského prostoru , z ťtnančďho mechanismu
Norska a progrÍLmu švycarsko-ěeské spolupráce pouze po p edchozím schválení žádosti
zšizovatelem. Investiční činrrost realizovanou částečně éi zcela za pomoci jin ch zdrojri
mriže p íspěvková organizace realizovat pouze po p edchozím schválení investičního
zátlrlrěru zšizovatelem.



Pfi spěvková organi zace není oprávně na zajišťovat záv azky
P íspěvková organizace m že po izovat věci niíkupem nasplátky nebo smlouvu o nájmu
s právem koupě jen po p edchozím písemném souhl asu zšizovatele.
Pfispěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie ěi jiné cenné papiry,p ijímat je
jako protihodnotu za své pohledávky v ěi jinym subjektrim- bez p ed.t'o'ir'o ii'é*"er'osouhlasu z'Ťizovatele. Pfispěvková otgatizace nesmí vystavovat nebo akceptovát směnky,
ani b t směneěnym ručitelem.
P íspěvková organizace neď oprávněna poskytovat dary jinym subjektrim, s vyjimkou
obvyklych peněžif ch nebo věcn;ich darri svym zaměs ran."- a jin m osobám ze svého
fondu kulturních a sociálních pot eb a s vyjimkou posfupu podie s 27 odst. 6 Zak. č,.
250/2000 Sb. o rozpoětovych pravidlech rizemních 

'o'poětu, 
''r" znéni pozdějších

p edpisti.
Pff spěvková organ izace ne smí
a) ziizovatnebo zakládatprávnické osoby
b) mít majetkovou ričast v právnické osobé z izené nebo založené za čelem

podnikrání.

D. Finanční hospoda ení pffspěvkové organwace

l. P íspěvková organizaceje povinna se ídit p i svém finančním hospodďení ustanoveními
zákonaě. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravidlech uzemních rozpočt , Vo nĚni
pozdějších p edpisti.

2. P íspěvková organizaceje oprávněnavzav ít nájemní smlouvu nebo smlouvu o vyp jěce
sjin m vlastníkem majetku (nap . obcí) pro zajištění svého hlavního ričelu a p edměfu
činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zÍizovatele i na dobu delší.3. P íspěvková organizaceje oprávněna ponechat si p íjmy zpronájmu movitého majetku,
nemovitého majetku, bytu nebo nebytov;ich prostor jako vlaitrri qinosy.

čl g)
okruhy dopl kové činnosti

1. Z izovatel povoluje p íspěvkové orgarizaci níže uvedené okruhy dopl kové ěinnosti
navaz$icí najejí hlavní ťrčel, a to ktomu, aby mohla lépe vyuŽívat vsechny své hospoda ské
možnosti a odbornost sqich zaměstnancri:
a) Po ádaní odborn;ich kurz , školení a jin ch vzděIávacích akcí
b) Pronájem nebytov;ich prostor
c) Stravování cizích strávník

2. Podmínkourea|izace vyše uvedené dopl kové činnosti je:
a) rcalizace dopl kové ěinnosti nenaruší plnění hlavního ričelu p íspěvkové organ izaceb) oddělené sledovarrí dopl kové ěinnosti a finanční hospodďení dle s žs z1kona č.
25012000 Sb., o rozpoětoq ch pravidlech rizemních rozpočt , v platném zněni,
c) odrŽovaní podmínek stanoven; ch směrnicí vydanou editelem p íspěvkové organi zace;
podmínkou platnosti směrnice je její schv áleru zšizovatelem.
d) p íslušné oprávnění k podnikríní, pokud je zvláštní p edpisy vyžadují.

čl n;
Doba, na kterou je p íspěvková organizace zťwena

Pffspěvková organizace se z'tizuje na dobu netrrěitou.

3.
4.

5.

6.

7.
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Závěrďná usÚanovení

l. TaÍo ňizovasí listina nahrazuje Zřizovací listinu č. j' 17l26lzot2o09 ze dne 19.lo.2oo9.
2. Tala ďimvací listina byla schváena usneserúm č. 6129/20 z 17.o5.2ol0.
3, Tata ňilznvací listina nabývá ričinnosti dnern l8.05.20lo'
4. Tato ňiznvasí listina je vyhotovena v pěti stejnopise ch, znichž všechny mají platmst

originrálu. Jedno vyhotovení obdrží pfispěvková organizac€' čt5ři vyhotovení o$rŽí
ňzavúel.

V Lipovci dne 17.05.2010

František Kop iva
starosta obce
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