Obec Rozvadov
č.p. 10
348 06 Přimda
V Rozvadově dne : 21.10.2009
Č.j. : 966/09
Změna zřizovací listiny
Dodatek č. 3
Obec Rozvadov vydala na základě usnesení Zastupitelstva obce Rozvadov
č. 146/02 ze dne2.9.2002 pod č.j. 671/02 zřizovací listinu, na základě usnesení
Zastupitelstva obce Rozvadov č. 297/04 ze dne 1.12.2004 pod č.j. 1120/04
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině, na základě usnesení Zastupitelstva obce Rozvadov
č. 11 ze dne 5.10.2005 pod č.j. 1303/05-1 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině :
Název příspěvkové organizace :
Mateřská škola Rozvadov, okres Tachov, příspěvková organizace
Sídlo příspěvkové organizace :
Rozvadov č.p. 159, 348 06 Přimda, okres Tachov
IČO příspěvkové organizace :
60610328
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obec Rozvadov na základě usnesení
Zastupitelstva obce Rozvadov č. I / 7 ze dne 21.10.2009 tento dodatek ke zřizovací
listině.
a) S účinností od 1.11.2009 se mění zřizovací listina č.j. 671/ 02 následovně
V.
Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření
( svěřený majetek )
1. Organizace hospodaří s majetkem v souladu s ustanovením § 27 zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.

2. Organizaci jsou dosud svěřeny do správy jejímu vlastnímu hospodářskému
využití věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které přešly do vlastnictví
zřizovatele na základě zákona číslo 128/ 2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ),
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o majetek, který byl k rozhodnému
datu zapsán v inventářích, inventárních seznamech a operativní evidenci.
3. Organizaci se předává k hospodaření majetek, který jí byl dosud svěřen
do správy k vlastnímu hospodářskému využití, jeho rozsah je vymezen
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této zřizovací listiny, a je
každoročně aktualizována podle inventarizace provedené ve smyslu zákona
číslo 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
VI.
Vymezení majetkových práv organizace
1. Organizace nabývá movitý i nemovitý majetek do vlastnictví zřizovatele,
s výjimkou uvedenou v čl. VI odst. 5 a 6 této zřizovací listiny. Tento majetek
se ode dne nabytí považuje za svěřený a rozlišuje majetek předaný
zřizovatelem organizaci k hospodaření ( dále jen svěřený majetek ).
2. Organizace hospodaří s majetkem obce a efektivně jej využívá zejména
k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. Organizace může dál
v souladu se zajištěním hlavní činnosti spravovat i majetek jiných právnických
osob nebo státu, a to na základě smlouvy s nimi uzavřené.
3. S majetkem obce hospodaří organizace jako s majetkem vlastním s výjimkou
těchto právních úkonů, které podléhají předchozímu písemnému souhlasu
zřizovatele :
3.1. nabývání a převod věcí nemovitých
3.2. nabývání a převod věcí movitých v souladu s podmínkami uvedenými
v platné směrnici obce
3.3. uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru
3.4. bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká
svěřeného majetku a pohledávek se svěřeným majetkem spojených
3.5. pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci
( leasing )
3.6. změna funkčního charakteru nemovitostí a stavební úpravy přesahující
úroveň běžné údržby
3.7. nájmy nemovitostí nebo jejich součástí na dobu delší jednoho roku
4. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto
povinnosti :
4.1.
4.2.

majetek obce evidovat, ocenit a vést předepsanou evidenci a účetnictví
pečovat o údržbu majetku a provádět jeho opravy: rekonstrukce,
modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

pečovat o využívání majetku k plnění úkolů vyplývajících z hlavní
činnosti, dále doplňkové činnosti a nakládat s ním v souladu s těmito
úkoly
chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením,
ztrátou nebo zneužitím, průběžně provádět kontroly stavu a užívání
majetku, o zjištěných závadách informovat zřizovatele
využívat všech právních prostředků k ochraně majetku obce, včas
uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škody odpovídají
a vymáhat veškeré splatné pohledávky
dodržovat zákon číslo 250/ 2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a další předpisy související s finančním hospodařením příspěvkových
organizací

5. Organizace může nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla zřízena, a to :
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

bezúplatným převodem od zřizovatele
darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou
uvedenou v čl. 6 odst. 6 této zřizovací listiny
děděním s předchozím souhlasem zřizovatele
jiným způsobem než je uvedeno pod bodem 5.1., 5.2. a 5.3. této
zřizovací listiny majetek včetně oběžných aktiv ( zásoby, pohledávky,
finanční majetek ) s výjimkou majetku dlouhodobého ( hmotného a
nehmotného )
jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele

6. Organizace může nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněžní
dary.
7. Organizace nakládá s majetkem v souladu se zákonem číslo 250/ 2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele či
usneseními zastupitelstva obce.
Ostatní ustanovení citované zřizovací listiny, včetně příloh a dodatků zůstávají
v platnosti.

.....................................
Jindřich Červený
starosta obce Rozvadov

