
Statutární něsto Přerov. iČ: 00301825. DIČ CZ0030l825. se sídlem Přerov,
Přerov I - Město, Bratrská 34. vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova
č. 826l26l4l20a9 bod 2 z 26. zasedání konaného dne 02. 11 . 2009 v souladu s ustanovením
$ 35 a $ 84 odst. 2 písm. d) zákorra č' i28l2000 Sb.. o obcích (obecrrí ziízení), ve znění
pozdějšíclr předpisťr a ustanoverrínl $ 27 odst. 2 zákona ě' 25012000 Sb.. o rozpočtovýclr
pravidlech územních rozpočtťr. ve znění pozdějších předpisů a ustanovením $ 179 odst. 1

písm. a) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním. zák|adtrím, středrrím, vyšším odborném
ajiném vzdělávárrí (školský zákon). ve znění pozdějších předpisů, toto znění zÍizovací listiny:

ZŤtzovací listina
příspěvkové organizace

Přerov -Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizaceMateřská škola

1. ZÍizovate|

Název:
Sídlo:

IČ:
DIČ:

2. Příspěvková organizace

Název:

Síd1o:

TČ:

).1-

Statutární město PŤerov
Přerov. Př'erov I - Město. Bratrská 34
PSČ 750 1 1. okres Přerov
00301 825
c20030 1 82s

Mateřská škola Př'erov - U.jezdec. Hlavní 61,
pří spěvkor.. á or ganizace
Přerov, Pi'erov VI - Ú.iezdec, Hlavní 61
PSČ 750 02
70887608

3.

3.1 .

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace

Statutánrírrr orgánern pr'íspěvkové organizace je ředitel příspěvkové organizace (dále jerr
.,ředite1").

Ředitele jmenuje a odvolává v souladu se zvláštními právními předpisy Rada města
Přelova.

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace (dále jen organizace) v souladu
s platnými právnírrri předpisy a v rárrrci oprávnění daných zÍtzovaci listinou.
Podepisování za organizaci se děje tak. Že ředitel k názvu organizace připojí svůj titul.
jméno, pr'íjmení. dovětek ředitel a vlastiroruční podpis'
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3.4.

3.5.

4.

4.1.

V době nepřítorrrnosti r'editele z důvodu překážek v práci nebo dovolené ve smyslu
ustanovení zákona č. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. jedná
jménem organizace zástupce určený' v soulaclu se zvláštními právními předpisy.
Podepisování za organizaci se děje tak. že zástupce k názvu organizace připojí titul.
jnrérro a přrjrneni ředitele. dovětek ř'editel a vlastnoruční podpis se zkratkou v z.

ZŤizovate| plní vůči organizaci jako zarněstnavateli funkci nadřízeného orgánu r'oblasti
pracovněprávr-rích vztalrů.

Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

Hlavní účel. plo který Se organizace zřtzuje" je zajištěrrí činností v působrrosti
zŤizovate\e v oblasti školství dle zákorra č. 56112004 Sb., o předškolnim, základním.
středním. vyšším odborném a iinérn vzdělávárrí (školský zákon). ve znění pozdějších
předpisů.

Předmět činnosti odpovídající vynrezení lrlavního účelu organtzace je výkon činnosti
mateřské školy a zařízeni školního stravování. typu školní jídelrra - výdejna.

nrateřská škola

organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem; její čirrnost se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 561 12004 Sb.. o předškolním, základním,
středním, vyššírrr odborném a jinénr vzdě]ávání (školský zákon). ve znění pozdějšíclr
pr'edpisů, přísluŠrrými prováděcími předpisy ke školskémr-r zákonu a dalšími právními
předpisy'

zaŤizení školního stravor,ání. typu Školní .i ídelna - výdej na

otganizace jako zaíízení školního stravování, typu školní jídelna - výdejna, v rámci
Školrrího stravování vydává jídla" která pr'ipravuje jiný provozovatel stravovacích sluŽeb;
její činnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 56Il2a04 Sb.. o předškolním.
základnínr. středním, vyššírn odborném a jiném vzděIáváni (školský zákon). ve znění
pozdějších předpisů, přísiušnýrni prováclěcírrri předpisy ke školskému zákorru a dalšími
právnírni předpisy.

organizace je oprávněna zabezpečit závodní stravování pro své zaměstnance a další
osoby v souladu s ustanovením s 33b zákona č. 25012000 Sb.' o rozpočtovýcil
pravidlech územních rozpočtťr. ve znění pozdějších předpisů. S ustanoveními $ 4, 5

vyhiášky č. 8412005 Sb., o rráklaclech na závodní stravovárí a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zŤízených úzernními samosprávnými celky' ve znění
pozdějŠích předpisů a s dalšími právnírrri předpisy, prostřednictvím organízační sloŽky
státu, právrrické nebo fyzické osoby.

Pří spěvkov á or ganizace vykonává

- činnost mateřské školy.v objektu č.p. 89 na parcele p.č. 45 t v k.ú. Újezdec u Přerova
(Přerov' Přerov VI * Úezdec. IJlavrrí 61) a v objektu č'p. 86 na parcele p.č.st' 107
v k.ú. Lověšice u Přerova (Přerov. Přerov IIi - Lověšice. Mírová 19)
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- činnost zaŤízení školního stravování. typu školní jídelna - výdejrla v objektu č.p' 89

na parcele p.č.451 vk.ú. Újezdec u Přerova (Přerov' Přerov VI - Ujezdec,
Hlavni 61) a vobjektu č.p.86 na parcele p.č.st. 107 vk.ú' Lověšice u Přeror'a
(Přerov, Přerov III - Lověšice. Mírová 19).

5. Doplňková činnost

5.1. Doplňková činnost organizace navazúe na hlavní účel organizace. Tato činnost slouŽí
k totnu. aby organizace molrla lépe r'yuŽívat všeclrny své hospodářské moŽnosti
a odbornost svých zanrěstnanců'

5.2. Doplňková činnost organizace snrí byt prováděna pouze v souladu s platnými
právními pŤedpisy a v rámci oprávnění darrých zŤizavací listinou.

5.3. Doplňková činnost nesmí naruŠovat plnění hlavního účelu organizace.

5.4. Doplňková činnost smí byt prováděna pouze na základě kalkulovaných cen mirrimálně
na úrovni úplných rrákladů'

5'5' Při realizaci doplňkové čirrnosti je organizace povinna zabezpečit:
a) zpracování. er'idenci a aktualizaci kalkulací cen výrobkťl a služeb poskytovaných

v doplňkové činnosti
b) oddělené sledovárrí doplňkové činrrosti v ťrčetnictví od lrlavní činr-rosti organizace.

5.6. Za předpokladu. Že doplňková činnost splňuje podmínky $ 2 zákona č. 51311991 Sb.,

obchodního zákoníku' ve znění pozdějších předpisů nebo $ 2 zákona č. 45511991 Sb.,

o Živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějŠích předpisů, je
organizace povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími
se k podnikání'

5.7. Zisk z doplňkové činrrosti porrŽije olganizace Ve prospěch své hlavní činnosti,
nepovolí- 1 i zŤtzov atel i iné vyuŽi tí tohoto zdroj e.

5.8. Zřtzovate| povoluje níŽe uvederré okrulry doplňkové činnosti. které navazují nahlavní
účel organizace:

a) poradenská, konzultačni' metodická a servisrrí činnost rrad rámec hlavní činnosti
b) reklamní činnost
c) nákup a prodej zboži
d) pronájem' podnájem nemovitostí a nebytovýclr pr'ostor

e) pronájem a půjčovárrí věcí rrrovitých

0 provozování tělovýchovných a sportovních zaŤizení
g) poskytování tělovýchovrrých a spoftovních sluŽeb
h) organizování sportovních sotrtěŽí
i) pořádání výstar.', přehlídek, prodejních a obdobných akcí
j) pořádání společerrských a kulturníclr akcí pro veřejnost
k) pořádání odborných kurzů. školerrí a jiných vzďělávacich akcí včetně lektorské

činnosti

"i
!l

th
t'l



l) zajištěrrí rekreační, zájrrrové a irrrrělecké činnosti pro vei'ejnost
m) zájmor,á činnost a zájmové krorrŽky pro r,'eř'e.inost

n) kopíror'ací práce'

6. Vymezení majetku

6.1. organizace hospodaří:
a) s rnajetkem ve vlastnictví zŤízovatele. který ii zřizovatel přeclal k hospodaření
b) s nrajetkem ve svém vlastnictví. potřebnýnr k výkorru činnosti" pro kterou by\aztizena

a kterÝ nabyla:
b.a) bezúplatným př'evoden od svélro zřizovatele
b.b) darenr s předchozínr písenrr-rým souhlasern zřizovatele

ZÍizovaÍel předern souhlasí s tím. že organizace rrrůŽe za tímto účelem přijímat
peněŽité dary ťrčelově neurčené. a to do výše 40 000.- Kč v jednotlivém
přípac1ě.

b c) děděním; bez předclrozílro písenrrrélro souhlasu zÍizovatele je organizace
povinna dědictví oilmítnottt

b.d) jinýrrr způsobem na zákiadě rozhodnutí zřizovatele
organizace nabýr'á na základě rozhodrrr-rtí zÍizovatele do svélro vlastnictví
veškerá oběŽrrá aktiva (včetrrě zásob) poř'ízená v běŽném loce a drobný
dlouhodobý rrrajetek (r'četně drobného dlouhodobého majetku evidovaného
na podrozvu1''61rých ťrčteclr orgatrizace) pořízený v běŽném roce. a to:

- na zák|adě ročního plánr"r nákladů a výnosů; ročním plánem nákladů
a výrrosů se rozuní schválený plán při projednávání určení neirrvestičního
příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně sníŽení
při naŤízení odvodů) sclrválené zřizovateiem v průběhu roku nebo
na základě fi r-rančrrílro vypoř'ád árrí

_ na záklaclě tvorby a pouŽití fbndů orgatlizace dle 5S 39, $ 32 a $ 33 zákona
č.25a2000 Sb.. o rozpočtor,ýclr pravidlech ťtzemních rozpočtů. ve znění
pozdějších předpisťr. a na zák|adě schválení přídělů ťondů zřizovatelern
pr'i vypot*áclání výsledku i-rospodaření roku n-rinulého

_ na zákIadě dalších usnesení nebo rozhodnutí zřizovatele k Íinančnímu
(i Íbrrdovénru) hospodaření orgatrizace.

organizace nabývá rra základě rozhodrrutí zÍlzovatele do svého vlastnictví
dlouhodobý majetek. minro rrenrovitélro majetku, pořízený na základě
zřizovatelem schválenélro plánu pouŽití investičního fondu ($ 31 zákona
Č' 25012000 Sb." o rozpočto.',ých pravidlech ťrzen'rníclr rozpočtů' ve znění
pozdějších předpisťr), případně investiční dotace irrvestičního fondu. včetně
ťiprav plár:ru v běŽném roce sclrr,álených zi'izovatelem.

c) s nrajetkem získar'rým rra základě výpůjčky či jiného bezplatného užívání
d) s majetkem získanýnr rra zákiadě nájenrní rrebo podnájemní smlouvy"

6.2. ZŤlzovatel prohlašuje. Že veškerý' mor,itý nrajetek, se kterým orgatrizace hospodařila
ke dni 31. 03.2009 (tj. před účinností zákona č.47712008 Sb.. kterým se mění zákon
č. 250/2000 Sb." o rozpočtových pravidlech ťrzemrrích rozpočtů. ve znětrí pozděiších
předpisů, a další související zákony)'_ie ve vlastnictví organtzace.
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7 " Majetek r'e vlastnictví zřizovatele

7 .1 . Ztizovate|předává organizaci k hospodaření tret-lrovitý majetek ve svém vlastnictví'

7.2. Nernovitý majetek ve vlastnictví zřizor'atele. který zŤizovate1 předal k hospodaření
organizaci do ťtčirrr-rosti této zŤizovací listiny. zůstár,á nadále nrajetkern předaným
k hospodaření organizaci. která j.j dále odepisuje dle stanoverrých pravidei
a sclrváleirého odpisovélro plárru. Sor-rpis tohoto rrrajetku je přílohou této ztizovací
listiny.

7.3' Vymezení práv a povinností k n"ra.|etku ve vlastnictvi zŤjzovatele předanétnu organizací
k lrospodaření (dále jen ..sr,ěřelrý nrajeteli"'):

a) svěřerrý rrrajeíek zůstává vlastnictvim zi'izovatele
b) orgarrizace hospodárně pouŽívá svěř'erlý rria.ietek k zaiištěni lrlavní čirrnosti a je

oprávncšna jej vyuŽívat k provozovárrí doplrikor,é činnosti
c) změna v rozsahu svěřeného n-rajetku je prováděna předávacími protokoly - příloharni

zŤizovací 1istin'v
d) organizace nesnrí svěř'ený nerrrovitý maietek proclat. směnit, darovat, zatěŽovat

zástavním právem rrebo věcrrýrni břenren'v nebo ho vloŽit do rnajetku právnických osob
e) orgarrizace rr'růŽe Se sr,ěŤený'm rnajetkenl nakiádat pouze v případeclr a v rozsahu

stanoveném pr'edpisy zřizovateie upravujícími čirrnost organizace a vztah organizace
ke zřizovateli

Í) organizace nrá ke svět'enérrru majetku t.vto povinrrosti:
- pečovat o zachování svěřerrého rnajetkrr a jeho rczvo.j; svěřený rrrajetek udrŽovat

a chrárrit př'ed zrričerrím. poškozením. odcizením. zneuŽitím nebo neoprávněnými
zásalry; inÍbr"nror'at o veškerých škodách zřizovatele; řešit škodní události
s likr,idátorerr, pojišt'ovny; r,'čas uplatňovat právo na náhradu škody a právcl
na v1''dání bezdůr'odnélro obolracerri. nároky z po.iistnýclr událostí apod.

- vést svěřený majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od nrajetku,
který má crrganizace ve svétrr vlastnictví

- Ve věci pojiŠtění sr'ěřetrého majetku postupovat dle pokynů zřizavatele
- zabezpečovat v souladr"t s př'íslrršnýrrri přec1pis1" revize a technické prolrlídky

sl'ěřenélro nrajetktr
- dodrŽovat veŠkeré právní a jiné předpisy v oblasti poŽární ochrany. hygieny"

Životního prostředí (např. zajišt"ovár-rírl odpadového hospodár'ství a ochrany
ovzduší). v oblasti dopravy a silničnílro lrospodářství (např. za.iišt'ováním údrŽby
komunikací na svěřených nenrovitostech. clrodníkťr) apod.

- trvale sledovat. zda dluŽrríci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, ab1,

nedošlo k promlčer'rí nebo prekluzi pt'áv z těcl'rto zá,*azkŮ vyplývajícíc1r
- řídit se právními předpis1". podn,ínkarrri darrýrni touto zřizovací listirrou. předpisy

zřizovatele upravujícírrri činrrost organizace a vztah organizace ke zřizovateli.
rozlrodnutínri orgánů zřizovatele a pokyrr1' zřizovate]e

g) organizace není oprávněrra bez př'edclrozího pisemného souhlasu zřizovatele bezplatně
postoupit pohledávku nebo vzdát se prár'a. pokr"rd to souvisí se svěřeným najetkern

1r) ira základě usnesení Rady nrěsta Přerova č.2940174l4l2a09 bod 5 ze 74. schůze konarré
dne 21. 10. 2009 jc clrganizace oprár,něna uzavírat Samostatrrě nájemní smlouvy
ke svěřenémll nemovitému nra.ietlru a rrebytovým prostorám v délce trr,ání do 12 měsícťr
včetrrě. a to sr'ýtrr jnrénerrl; kopie rrájenlníclr smluv je orgarrizace povinna předat
zŤizovateli do 30 dnů ode dne jejicir uzar,i'etlí; rrájemné včetně úlrrady nákladů spojenýcl'r
s uŽíváním předrnětu nájlrru je l,ýtrosem organizace; pronájm1' svěřeného rremovitého
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maietku a nebytových plostor na clobu clelší 12 rněsíců není organtzace oprávněna
tlzavíraL svým jrnérrem bez předclrozílro písernrrélro sorihlasu ziiz'ovatele; pronájem
svěŤenél'ro nrajetku nesnrí ohrozit výkon lrlal,ní čirrrrosti organizace

t) nazák\adě usnesení Rady ntěsta Přerol'a č.294017414120}9 bod 5 ze74. schťrze konané
dne 21. i0. 2009 je organizace oprár'něna uzavírat Sanostatně smiouvy o výpůjčce
ke svěřenénru netnoviténru nrajetku a nebytovým prostoráll-l na dobu neurčitou, a to
sr'ýrn jménem a pouze v případeclr. kdy' vypůjčitelerrr je příspěvková organizace
zřízená Statutárním městem Přerovenr; kopie smluv o výpťrjčce je organizace povinna
předat zŤizovateli do 30 dnů ode dne .iejich uzavřerrí; úhrada nákladů spojených S

trŽívátrírn předmětu výpůjčky' je l,ýnoseIrr organizace; výpůjčka svěřeného nrajetku
nesmí ohrozit výkon hlar'ní činnosti organizace

7.4. organiz'ace opravuje a odepisuie svěřený nlaietek za těclrto podrnínek:
a) organizace je povinrra zajišt'ovat ťrdrŽbrr. oplavy a teclrnické zhodnocení svěřerrého

maietklr (z toho oprav}'' a technické zhodnocení svěřelrélro nrajetku nad 100 000._ Kč
bez DPH po předchozí dolrodě se zřizovatelerrr)

b) dlouhodobý rnajetek je organizace povinna účetrrě odepisovat podle odpisového plánu
schválenélro zŤizovaÍelem; tento plán nlusí zajistit rrrinimálrrě plostou reprodukci
majetkr-r; odpis Se provádí oc] prr'ního dne kalendářrríi-ro měsíce následtrjícílro
po kalerrdářním měsíci" ve kterérr'r byl r_r-rajetek Svět'en organizaci nebo uveden
do uŽíl,ání

c) zdroje vytvořené z odpisů je organizace povinna evidovat v účetnictví r, souladu
s účetními přecipisy rra ťrčtu příshtšného fbrrdu; finanční prostřeclky rnr'rsí bý
evidovány na Samostatrrém arralytickénr účtu. pokud nejsou uloženy na samostatném
trankor'rrím Úrčtti

d) pouŽití investičrrího fondr-r ie vázáno rra sclrválený plán oprav a investic pro dané
účetní období; vyuŽití těclrto prostředkťl jinýrn způsobern je podmíněno schválerrím
zŤizovatele

e) jestliŽe organizace majetek nepotřebllie ke své činnosti. je por.irura vrátit tento nrajetek
zřizovateli a navrhnout jeho dalŠí v1"uŽití. .iako např. prodej ^ vyŤazení apod.; nrajetek
vrací l'irčetní zůstatkové lrodrrotě spolr'l s nespotřebovanýnri prostředky fondu

0 organizace je povinira prorlést řádnou inventarizaci rnajetku a závazků vŽciy
k 31. prosinci kaŽdého kalerrclářrrího roku; nrinrořádnou inventarizaci maietku
a závazků.je orgarrizace povinna provést dle pokyrrů zŤizoyate\e.

7.5. Za ochranu sr'ěřeného majetklr a r'ýkon prár.'a povinností přihospodařenístímto
nraj etkem odpovídá r'editel.

8. Majetck ve vlastnictví organizace

8.1. Majetek. který organizace rrabyla v souladu S ustanovenínri části 6. bodu 6.1. písm. b)
a 6.2. této zřizavací listiny. ie iejínr vlastrrictvím.

8.2. organizace rrrá k rrrajetku ve sr'én vlasttlictví zejrnéna následující povirrnosti:
- spravovat a liospodárrrě uŽívat rtrajetek pro plnění lrlar'nílro účelu a př'edmětrr

činnosti a doplňkové činnosti dle této zŤlzovaci listiny; pečovat o jelro zachováni
a rozvoj. uc1rŽovat jej a provádět.ieho opravy

- vést majetek v účetnictl'í a anal-vtické evidenci odděleně od majetku svěřerrého.
a to zvlášt' n-rajetek nabytý bezťrplatrrým převoden od zřizovatele a zvlášt' nrajetek
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nabytý darem nebo děděnínr nebo .iinýrrr zpťrsobenr na základě rozhodnr-rtí
zřizovatele

_ chránit nlajetek před poškozenítrr. ztrátott^ zničerrírn' odcizením nebo zneuŽitím,
před neoprávněnýrrri zása|^ry; o škodáclr přesahujících vý'Ši 20 000.- Kč inťormovat
bezodkladně zřizovatele; řešit škodní r-rdálosti s iikvidátorem pojišt'ovny; včas
upiatriovat právo r-ra náhradu škod-v a právo rra vydání bezdůr,odnélro obolracení.
nároky z pojistných událostí apod.

- ve r,ěci pojištění rrrajetkr'r postupovat dle pokynťr zřizovate|e
- dodrŽovat veškeré právrrí a iiné předpis.''- v oblasti požátní oclrrany. Životrríl'ro

prostředí. lr1'gieny apod.
- trrlale sledovat, zda dlttžníci včas a řác1ně plní své závazky a zabezpečit, aby

rredoŠlo k prornlčení nebo prekluzi práv ztěchto závazků' v.v*plývajících
- řídit se právními předpisy. podmírrkarr'ri darrými tor'rto zřizovací listinou. pr"edpisy

zřizovatele upravu.jícími činrrost organizace a vztah organizace ke zřiiovateii"
rozhodnutírrri orgánů zřizovatele a pokyny zŤizovatele.

organizace .ie povinna zajišt'or'at údrŽbtr. opÍavy a technické zhodnocení vlastního
rrrajetku (z toho oplavy a teclrrrické zlrodnocení vlastrrího nrajetktr rrad 100 000,- Kč
bez DPH po předchozí clohodě se zřizovatelem)'

Dlouhodobý nrajetek je organizace povintta ťrčetně odepisovat podle odpisového plánu
schváleného ztjzoyaÍelenr. Tento plán rr-rusí zaiistit nrinimáině proriou reprodukci
majetku. odpis Se prorládí od prl'nílro clne kalenciářrrí1ro měsíce nastóouiicino
po kaleirdářnínr rrrěsíci. r'e kterénr organizace telrto majetek rrabyla.

Zdroje vytvořené z odpisů je orgar-rizace povitrna evidovat v ťrčetnictví v souladus účetnítrri př'edpisy na účtu příslušrrého fondu. F-inanční prostředky musí být
evidovár_ry na Samostatném analytickém účttr. pokud nejsotr uloŽerry na satnostatném
bankovním účtu. PouŽití irrr'estičrrílro fbndu je vázáno na schválerrý plán oprav
a investic pro dané ťrčetrri období. V1,uŽití těchto prostředků jinýrn způsobem je
podmírrěrro schvá1errírn zt'izovate1e.

Pokud Se Stane nrajetek. který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným
převodenr od svého zř'izovatele. pro ni tt'rlale nepotřebný. nabídne ho př.ďrrostně
bezťrplatně ztizovate|i. V př'ípaciě. Že zŤtzoyatel písenrnou nabídku nepřijme. nrůŽe
organizace po jeho př'edchozírrl písemnénr soulrlasu nra.jetek př'evést do vlas1rrictví jiné
osoby za podmínek stanovených zřizor'atelenr.

Pokud Se stane nlajetek (l' jedtrotlivém případě s poř'izovací cellou vyšší
než 100 000.- Kč bez DPH). který organizace nabyla do svého vlastrrictví jinýrn
zpťrsobern neŽ bezúplatrrýnr převodenr od své1ro zŤízovatele' pro ni trva1e
nepotřebrrým. rrabídne ho předrrostně zt*izovateii a jÍm zřízeným příspěvkovým
organizacírn k úplatnémr-r převodu Za celtu v irrístě a čase obvyklou. V případě, Že
ztizovatel a jím zÍízerré příspěvkové organizace písemr-rou nabídku nepřijn-rotr. můŽe
organizace tento majetek úplatně př'evést do vlastnictví "iiné osoby Za cenu vmístě
a čase obvyklou.

8.3.
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8.7.

8.8.

9.

Pokud Se stane majetek (v jedr'rotlivén případě s pořizovací cenou niŽší
neŽ \00 000"- Kč bez DPH). který organizace nabyla do svého vlastnictví jiným
způsobern než bezúplatrrýrn převoderrr od svého zřizovatele, pťo ni trvale
nepotřebným. nabídne ho zŤizovateli. jím zřízeným příspěvkovýrn organizacím nebo
jiné osobě k úplatnému převodu za cenu v n-rístě a čase obvyklou.

organizace je povinna provést řádrrou inventarizaci majetku a závazků vŽdy
k 31' prosinci kaŽdého kalendářního roku. Mimořádrrou inventarizaci irrajetku
azávazkůje organizace povinna provést dle pokynťr zřtzovate\e.

Za ochranu majetku ve vlastnictr'í organizace a výkon práv a povinností
při hospodaření s tímto majetkem odpol,ídá ředitel.

činnosti organizace financované za pomoci jiných zdrojů

Má-li organizace v úlrryslu Žádat o přidělení finarrčníclr prostředků ze státního
rozpočtu. z tozpočtu jinéIro územnil-ro sarnosprár,ného celku neŽ zŤizavateIe.
ze státních a jiných Íbndťr. z rozpočtu Evropské Linie, z finančního mechanísmu
Evropského hospodářskóho prostoru. z Íjrrančrrího mechanismu Norska nebo z jiných
obdobnýcir zdrojů na jakoukoli činrrost organizace (včetrrě investiční činnosti
organizace), postupuje v dané věci dle pokynů zř.lzovaÍele.

Manka a škody

10'1. Zjjštěné šk9dy organizace musí být projednány škodní komisí organizace a řešeny
ředitelenr. Ředitel informuje zŤizovate\e o škodách převyšujících čÁtku 20 000,- Kč.V případě. Že osobou odpovědnolt Za vznik nranka nebo škody je ředitei. řeši
odpovědnost zřizovate1.

I0'2- Manka a škody rra svěř"enénr a vlastním majetku. ziištěné při inventafizact majetku
nebo jinýrn způsobenr. musí bý pro.iedrrány škodní komisí organizace a řešeny
ředitelern. Ředitel inťormuie zřizova1elě o stodacn převyšujících částku 20 000,- Kč.V případě, Že osobou odpovědnou za vznik manka nebo škody je ředitel, řeší
odpovědnost zřizovatel.

Pohledávky

Při odpisování pohledávek statutárního rrrěsta Přerova postupuje organizace v souladu
s usnesetlími a r'nitřnínri předpisy zřjzovatele a organizace.

Na základě usnesení Rady rněsta Přerova č. 2381816 z 8. schůze konané
dne 10. 04. 2003 je ředitel oprávněn prominout pohledávku organizace včetně
příslušenství z důvodu její nepatrnosti nebo nedobytnosti" a to dó celkové výše
5 000.- Kč v jednotlivérn případě.

10.

11.
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|2. Poskytování darů

organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektůrn. s výjimkou obvyklých
peněŽitých nebo věcných darťr svým zarněstnancům a jirrým osobám ze svého fondu

kulturrrích a sociálních potřeb a s výjinrkou postupu dle $ 27 odst. 6 ziskona

č' 25Ol20O0 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
pr'edpisů'

l3. otlecná ustanovenÍ

13.1. organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jelr po předchozím
písemnérrr souhlasu zŤizovate\e. Tento soulrlas se nevyŽaduje v případě půjček
zanrěstnancům z Íbndu kultur_níclr a sociálr-rích potřeb.

13.2' organizace není oprávněrra zajišt' ovat závazky.

13.3. organizace můŽe pořizovat věci rrákupern na splátky nebo smlouvou o nájmu
s právem koupě jen po předchozím písemr'rém souhlasu zŤizovatele.

13.4. organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je

.iako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subiektům je oprávněna jen

s předchozím písemnýnr souhlasem zřizovatele. organizace nesmí vystavovat nebo

akceptovat snrěnky, ani být směnečrrým ručitelem.

13.5. organizace nesmí zŤizovat nebo zakládat právnické osoby.

13'6. organizace nesmí mít majetkovou účast v právnické osobě zŤízené nebo zaloŽené

zaučeLem podnikání.

14. Doba, na kterou je organizace zÍízena

organizace byla zŤízena usnesením Městského zastupitelstva v Př"erově č.21911512
z 15. zasedání konaného dne |4. 12. 2000 podle zákona č. I28l2a00 Sb., o obcích
(obecní zŤízení) a zákona č,. 25012000 Sb'. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. s účinností od 01. 01 . 2001 na dobu neurčitou.

15. Závěrečnáustanovení

15.l. Tato zřizovací listina ruši zŤizovacílistinuorganizace zedne27.12.2005 ve znění
všech jejích dodatků s výjirnkou přílohy č. 1 - Protokoluo předáníapŤevzeti
nemovitého majetku do správy včetně všech jeho dodatků. Soupis nenrovitého
maietku, který ztízovatel předal organizaci k hospodaření do účinnosti této ztizovaci
listiny. je přílohou této zřizovací listiny.

15.2. Tato zŤizovací listina nabývá ťrčinnosti dnenr 03. 1 1. 2009.
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15.3. Tato zŤizovací listina je
platnost originálu. Jedno
zřizavatel.

vyhotovena ve třech
vyhotovení obdrží

nichž všechny mají
vyhotovení obdrži

stejnopisech, z
otganizace' dvě

V Přerově dne 3' l 1. 2009
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""':" """"7""""
Mgr. Sárka KrákoroÝá Ppjůrková

náměstkyně prinrátoraprimátor
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Příloha zřizov ací listiny

SoupÍs nemovitého majetku ve vlastnictví zÍizovate|e,
ktery zřizovatel předal organizaci Mateřská škola Přerov * Ú1""Já., Hlavní 61,příspěvková organizace, IČ: 70887ó08, k hospodaření do účinnosii této zÍizovací listiny

(tj. do 02. 11.2009)

_ budova č.p. 89' přísiušná k části obce Přerov VI * Újezdec, způsob využití_ objekt
obča:rské vybavenosti, postavená na pozemku p.e. +st 

"'k.ri. virrá"" u Přerova(Přerov, Přerov VI - Újezdec, Hlavníkl)
- pozemek p.č. 45l zastavěnáplocha a nádvoří v k.ú. tJjezdec u Př.erova- pozemek p.č. 452 zahradav k.ú. Újezdec u Přerova- chatka

_ budova č.p' 86, příslušná k části obce Přerov III _ LověŠice, způsob využití_ objekt
občanské vybavenosti, postavenánapozemkrr p.č'st. 107 v k.ú. Lověšice u Přerova
(Přerovo Přerov III _ Lověšiceo Mírov á 19)- pozemek p.č.st. 107 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lověšice u Přerova- pozemek p.č. 6111 zahrada v k.ú. Lověšice u Přerova- pozemekp.ě' 6I/2 ostatní plocha (způsob využití- zeieň) v k'ú. Lověšice u Přerova- pozemekp.č. 6113 orná půda v k.ú. Lověšíce u Přerova

V Přeror'ě dne 3. 11.2OO9

i!u- n.a-./-a lÚ.//.2o09
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Ing.)Íťí Laitoch
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