
STATUTÁRNÍ MESTO OSTRAVA, MESTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

Zastupitelstvo mestského obvodu Ostrava-Jih

schvaluje

svým usnesením c. 492/18 ze dne 15.9.2005 v souladu se zákonem c. 250/2000 Sb., o
rozpoctových pravidlech územních rozpoctu v platném znení a zákona c. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zrízení), v platném znení

zrnenu zrizovací listiny a její úplné znení

príspevkové organizace

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, príspevková organizace, která byla zrízena
usnesením Zastupitelstva Mestského obvodu Ostrava-Jih c. 580/13 ze dne 14.9.2000

CI. I
Oznacení zrizovatele

1. Statutární mesto Ostrava, Mestský obvod Ostrava-Jih, okres Ostrava, Horní 3, Ostrava-
Hrabuvka, PSC 700 30, IC 00 84 54 51

2. Príspevková organizace byla zrízena dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znení pozdejších
predpisu v souladu se zákonem 564/1990 Sb., o státní správe a samospráve ve školství, ve znení
pozdejších predpisu a zákonem 250/2000 Sb., o rozpoctových pravidlech územních rozpoctu ve
znení pozdejších predpisu.

CI. II

Identifikace organizace

Název organizace: Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, príspevková organizace

Sídlo organizace: Srbská 450/2, 700 30 Ostrava-Výškovice

Identifikacní císlo: 70 631 778

Forma organizace: príspevková organizace
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CI. III

Hlavní úcel príspevkové organizace a predmet cinnosti související s tímto úcelem

1. Hlavní cinnost, odpovídající základnímu úcelu:

Príspevková organizace byla zrízena za úcelem výchovy a vzdelávání ve školách zarazených do
školského rejstríku škol a školských zarízení v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o predškolním,
základním, stredním, vyšším odborném ajiném vzdelávání (školský zákon) a provádecími
predpisy k tomuto zákonu.

2. Predmet cinnosti odpovídající hlavnímu úcelu:

a) poskytování základního vzdelávání

b) provozování školního stravování

c) poskytování závodního stravování

d) vydavatelská a nakladatelská cinnost

e) poskytování zájmového vzdelávání

3. Základní škola má tyto soucásti: základní škola, školní jídelna, školní družina,školní klub

4. Príspevková organizace má odloucené pracovište na adrese:

70030 Ostrava-Výškovice, Výškovická 440/165

5. Okruhy doplnkové cinnosti

Organizaceje oprávnena provozovat tuto doplnkovou cinnost, navazující na hlavní úcel
cinnosti za predpokladu, že nenaruší plnení hlavního úcelu organizace a sleduje se oddelene.

a) zprostredkování obchodu
b) maloobchod se smíšeným zbožím
c) pujcování vecí movitých
d) zprostredkování služeb
e) hostinská cinnost
f) pronájmy nemovitostí dle rozhodnutí Rady mestského obvodu Ostrava-Jih
g) porádání odborných kurzu, školení a jiných vzdelávacích akcí vcetne lektorské cinnosti

6. Pokud príspevková organizace vytvárí ve své doplnkové cinnosti zisk, muže jej použít jen ve
prospech své hlavní cinnosti.
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CI. IV

Statutární orgán

1. Statutárním orgánem príspevkové organizace je rediteljmenovaný v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., Radou mestského obvodu Ostrava-lih, které je odpovedný za
cinnost organizace.

2. Reditel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávnenjednat samostatne ve všech vecech za
organizaci a jménem príspevkové organizace v souladu s platnými právními predpisy; v
písemném styku tak, že k otisku razítka organizace pripojí vlastnorucní podpis.

3. Reditel jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce, kterým je zastupován v dobe své
neprítomnosti.

CI. V

Vymezení majetku a majetkových práv organizace

1. Majetek nemovitý

a) Príspevkové organizaci se predává do správy k jejímu vlastnímu hospodárskému využití
nemovitý majetek (tr. I-budovy a tr. 2-stavby), kterýje uveden v príloze c. 1, která je nedílnou
soucástí zrizovací listiny.

b) Zrizovatel formou výpujcky (dle § 659-662 obcanského zákoníku v platném znení) predává
organizaci do bezplatného užívání nemovitý majetek - pozemky. Vymezení tohoto nemovitého
majetku je uvedeno ve smlouve o výpujcce.

c) Práva a povinnosti príspevkové organizace a zrizovatele plynoucí z užívaného nemovitého
majetku jsou uvedena 1) ve smlouve o výpujcce.

2) v Zásadách vydaných zrizovatelem

1/1. a) Organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví tretích osob v
dusledku nedodržení predpisu na úseku bezpecnosti, požární oclu.anya životního prostredí s
výjimkou škody vzniklé v dusledku neprovedených generálních oprav nárokovaných u
zrizovatele.

b) Organizaceje povinna:
ba) využívat tento nemovitý majetek hospodárne k úcelu, ke kterému byla zrízena a chránit

tento majetek pred poškozením, znicením, odcizením nebo zneužitím,
bb) vést úcetní evidenci tohoto nemovitého majetku,
bc) provádet pravidelnou rocní inventarizaci,
bd) dodržovat veškeré predpisy na úseku bezpecnosti práce a požární ochrany,
be) zajistit na své náklady vcasnou a rádnou údržbu a opravy, vcetne periodických revizí,
bf) využívat všechny právní prostredky proti tem, kterí škodu zpusobili, tak proti tem, kterí

úmyslne nebo z nedbalosti umožnili její vznik; pri podezrení z prestupku nebo trestného
cinu oznámit vec príslušným orgánum.
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c) Organizace je oprávnena s predchozím souhlasem zrizovatele:
ca) provádet odpisy z hodnoty nemovitého majetku uvedeného v príloze c. I této zrizovací

listiny,
cb) provádet na nemovitém majetku stavební úpravy.

d) Organizace není oprávnena nemovitý majetek prevést, tímto majetkem rucit ani jej vložit do
jiné organizace.

2. Majetek movitý

a) Organizaci se predává do správy k jejímu vlastnímu hospodárskému využití movitý majetek
vymezený na základe inventurních soupisu a prílohy c. 3. Organizace dále spravuje movitý
majetek, který nabyla a dále nabude vlastní cinností, vlastnímjménem a na vlastní úcet.

b) Organizace je povinna:
ba) vést úcetní a podrozvahovou evidenci tohoto movitého majetku,
bb) provádet pravidelnou rocní inventarizaci,
bc) predávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence zrizovatele, které si vyžádá
bd) predkládat zrizovateli ke schválení odpisový plán na príslušný rok a na jeho základe

provádet odpisy z hodnoty movitého majetku

c) Organizace je oprávnena s predchozím souhlasem zrizovatele:
ca) provádet likvidaci neupotrebitelného movitého majetku od 3.000,- Kc
cb) prevádet movitý majetek na jiná školská zarízení nebo zrizovatele

d) organizace je oprávnena bez predchozího souhlasu zrizovatele provádet likvidaci
neupotrebitelného majetku do výše 2.999,99 Kc (majetku vedeného I'podrozvahové úcetní
evidenci).

3. Pohledávky a závazky

Organizace není oprávnena pohledávky a závazky postupovat dalším osobám, promíjet,
odepisovat bez souhlasu zrizovatele.

4. Práva k majetku, neudelená organizaci v této zrizovací listine, vykonává zrizovatel.
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CI. VI

Zajištení kontroly

I.Organizace je povinna umožnit a strpet kontroly hospodarení provádené oprávnenými
kontrolními orgány zrizovatele a dodržovat jeho pokyny pro organizaci a provádení kontrol
hospodarení a financní kontroly provádené dle zákona c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve
verejné správe a o zmene nekterých zákonu (zákon o financní kontrole).

2. Reditel je povinen ve smyslu cásti ctvrté zákona c. 320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné
správe a o zmene nekterých zákonu (zákon o financní kontrole) zavést a udržovat vnitrní
kontrolní systém.

CI. VII
Jiná ustanovení

1. Príspevková organizace nemuže vkládat financní prostredky svého rezervního fondu jako kapitál
do cinnosti jiných subjektu a nakupovat z nej cenné papíry.

2. Organizace není oprávnena jednat, vyjednávat, uzavrít ani prijmout plnení z titulu pujcky,
vypujcky, úveru a ani jiných svým významem obdobných smluv pro úcely své cinnosti.

Organizace je oprávnena shora uvedené smlouvy uzavrít pouze s predchozím písemným
souhlasem zrizovatele.

Organizace je oprávnena prijmout financní pomoc z titulu daru nebo plnení evropských
strukturálních ci jiných fondu orgánu a organizací Evropské unie.

3. Organizace není oprávnena uzavírat smlouvy o financním pronájmu s následnou koupí najaté
veci (tzv. leasingové smlouvy).

4. Organizace není oprávnena poskytovat dary, s výjimkou daru svým žákum, které slouží k
zajištení výchovy a vzdelání v souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 31 provádecím právním
predpisem nebo pujcky jiným subjektum, s výjimkou obvyklých penežitých nebo vecných daru
a pujcek zamestnancum a jiným osobám ze svého fondu kulturních a sociálních potreb.

5



CI. VIII

Vymezení doby, na kterou je organizace zrizována

Organizace se zrizuje na dobu neurcitou.

CI. IX
Záverecná ustanovení

Shora uvedená zrizovací listina zcela nahrazuje znení zrizovací listiny príspevkové organizace ze
dne 2. 1. 2001 vcetne jejích následných zmen, dodatku a prílohy C.1 a c.2.

Tato zrizovací listina nabývá úcinnosti dne 1. 1. 2006 .

o Z -12- 2005

V Ostrave dne ........................................

/'

Mgr. ~akar j~j
starotta

Mestského 09ivoduOstrava-lih
I
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c / -Karel Gavenda -
místostarosta

Mestského obvodu Ostrava-lih
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