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Dodatek č.í ke zizovací listině

č.i.6129lzo- ze dne t7.5.2oto

Z izovatel.
Název: obec Lipovec
Okres. Blansko
lČ: 00280551
dále jen zizovatel
Poznámka : dle par.1o2, odstavec 2, písm. b) zák. 128l2000sb.,zákon o obcích
(obecní zrízenÍ) v platném znění , plní funkci zizovatele vťrči príspěvkové organizaci
Základní škola a Materská škola Lipovec, okres Blansko, p íspěvková
organizace 679 15 Lipovec 167 Rada obce Llpovec.

P íspěvková organizace
Název: Základní škola a Mate ská škola Lipovec, okres Blansko, p íspěvková

organizace
Sídlo: 679 15 Lipovec 167
lČ: 71004165
dále jen príspěvková organizace

Mění se v ěl. f) bod D, odst.í
Financování hospoda ení p íspěvkové organizace

Pťrvodní znění odst.1 :

Príspěvková organizace je povinna se rídit pra svém finančním hospoda ení
ustanoveními zákona č,. 25012000 sb., o rozpočtov ch pravldlech uzemních
rozpočt , ve znění pozdějších predpis .

Nové znění odst. 1:

a) Finanční hospoda ení se rídí zákonem25012000 Sb., o rozpočtov ch
pravidlech zemních rozpočtťr ve znění pozdějších p edpisťr. Hlavní činnost
príspěvková organizace financuje V rozsahu flnančního plánu nákladťr a
v nosťr, schváleného zizovatelem na období kalendárního roku, zejménaze
zdroj :

. provozní príspěvek zizovatele
o investiční p íspěvek zizovatele
. príspěvek na provoz MŠ, školní druŽiny
. p ijaté peněŽní dary.

b) o v ši a pouŽití príspěvku na provoz MŠ a školní druŽiny rozhoduje editet
organizace.

c) Príspěvková organizace je samostatnou četní jednotkou.
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d) P íspěvková organizace Účtuje v souladu s ustanoveními zákona 563/1991
Sb., o Účetnictví, v platném znění.

e) Príspěvková organizace vede odděleně učtován Í o základní škote, materské
škole, školní druŽině a školní kuchyni.

n P íspěvková organizace sestavuje měsíční závěrku nejpozději k 25.
(dvacátémupátému) dni následujícího měsíce za uplynul měsíc.

g) Príspěvková organizace není plátcem DPH.
h) Pro oblast dopl kové činnosti vede príspěvková organizace Úp;nou a

prťrkaznou dokumentaci o kalkulaci a schvá|ení cen.

Rozpočet a rozpoětov proces

ch) Príspěvková organizace bude od roku 2018 sestavovat návrh rozpočtu,
rozpočet, návrh st ednědobého v hledu rozpočtu, st ednědoby7 v nleo
rozpočtu a rozpočtová opatrení

i) Do 31. 10. běŽného roku sdělí zizovatel príspěvkové organizaci cetkovou
částku provozního príspěvku na další rok.j) Do 30. 11. běŽného roku zpracuje príspěvková organizace závazn rozpis
rozpočtu (finančního p!ánu) d|e jednotliv ch nákladov ch činností
(schváleny7ch) v hlavní činnosti t1. základní škola, materská škola, školní
druŽina, školní kuchyn.
Návrhy rozpočtu a návrh strednědobého v htedu rozpočtu dotyikající
se hospoda ení príspěvkové organlzace musí b1it zve ejněny na internetov ch
stránkách príspěvkové organizace minimálně 15 dnťr p ed jejich
projednáváním v radě obce

k) Z izovatel sehválÍ závazny rozpis rozpočtu príspěvkové organizace nejpozději
do 31. 12. běŽného roku
Schváleny7 rozpočet a^schválenyi strednědobyi v hIed rozpočtu, musí b t
zve ejněny do 30ti dnťr od jejich schválení v radě obce na internetorn ch
stránkách príspěvkové organizace. Rozpočet príspěvkové organizace musí
viset aŽ do konce rozpočtovaného roku. St ednědob v hIed rozpočtu musí
viset do doby schválení nového strednědobého v1ihledu rozpočtu.

l) Prekročit jednotlivé, schválené poloŽky rozpočtu (finančního plánu) lze jen po
provedení a schválení rozpočtového opat ení v radě obce, ze kterého musí
b1it patrné, odkud se finanční prost edky na p ekročení dané poloŽky vezmou.

m)V prípadě neschválení rozpočtu k 31 .12. běŽného roku (ve v1jimečni7ch a
závaŽn' ch prípadech) se p íspěvková organizace íd í rozpoétovym'
provizoriem Príspěvková organizace bude v p íslušném měsíci hradit pouze
běŽné v daje v poměru 1l12 rozpočtu predchozího období.

Kontrola

n) Ředitel organizace je povinen kaŽdoročně vŽdy nejpo zději do jednoho měsíce
po skočení š'ko|ni|o ro,ku predtoŽit zizovateti.

. vyrocn r zpravu,

. zprávu o v sledcích prijímacího ízení na učební a studijní obory
st edních škol,

. prehled o Účasta ŽákŮ na soutěŽÍch a olympiádách a jejich
v1 sledcích,



prehled o uspo ádan ch mimoškolních akcích.

o) Ředitet organizace je povinen měsíčně vŽdy nejpozději do 25. dne p edkládat
z izovateli měsíční Účetní závěrku.

p) Z izovatel schvaluje roční Účetní závěrku. .--''.qsÉsffis tttrQt]tc
679 15 l,ipovec 200
tel./far: sÍs us tll l

IČo: 0o2otl55i, DIČ: CZuÚ-oŮ55|h
František Kopriva, starosta

V Lipovci dne 23.10.2017


