Statutární město Brno,
městská část Brno-Kohoutovice

ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace
Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace
Zastupitelstvo městské části Brno-Kohoutovice schválilo na svém II. zasedání konaném dne
17. 12. 2014 v souladu s ustanovením § 35a, § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ustanovením § 179 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, v platném znění, zřizovací listinu Základní školy Brno, Pavlovská
16, příspěvkové organizace.
Čl. I.
Zřizovatel
Název zřizovatele:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice,
okres Brno-město
Bašného 36, 623 00 Brno
44992785

Čl. II.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název příspěvkové organizace:
Sídlo:
Identifikační číslo:

Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková
organizace
(dále jen příspěvková organizace)
Pavlovská 16, 623 00 Brno
44994036

Čl. III.
Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem
1. Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny a zařízení
školního stravování.
2. Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání. Její činnost se
řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „zákon“), zejména pak ustanoveními
Části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.
3. Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se
řídí zákonem, zejména pak ustanovením § 118, a prováděcími předpisy k zákonu.

4. Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí
zákonem, zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k zákonu.
5. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytovat závodní
stravování.
Čl. IV.
Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje na základě
výsledků konkurzního řízení a odvolává Rada města Brna se souhlasem zřizovatele v souladu
s § 166 odst. 2 zákona a vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, v platném znění (dále jen „Statut“). Ředitel je odpovědný za činnost příspěvkové
organizace. Ředitel se při výkonu své funkce řídí a postupuje zejména dle ust. § 164 a § 165
zákona.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, a v
rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V majetkoprávních záležitostech je oprávněn
jednat a uzavírat smlouvy pouze v rozsahu vymezeném v článku VI. zřizovací listiny.
Jménem příspěvkové organizace podepisuje ředitel školy tak, že se čitelně uvede jeho jméno,
příjmení a funkce, ke kterým ředitel připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko školy.
3. Ředitel určuje své zástupce, kteří ho v době jeho nepřítomnosti zastupují v rozsahu
stanoveném ředitelem.
Čl. V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k
hospodaření
1. K výkonu činnosti vymezuje zřizovatel příspěvkové organizaci následující nemovitý
majetek ve vlastnictví statutárního města Brna svěřený Statutem zřizovateli, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „nemovitý majetek“):
 pozemek p.č. 2904, o výměře 5980 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba občanského vybavení č.p. 576, Pavlovská 16 (budova školy), k. ú.
Kohoutovice, obec Brno
 pozemek p.č. 2901, o výměře 16173 m2, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Kohoutovice, obec
Brno
2. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření dále ostatní majetek (tzn. veškerý
majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1.), který příspěvková organizace ke dni
účinnosti této zřizovací listiny vede v účetnictví a ostatní předepsané evidenci jako majetek
předaný jí zřizovatelem k hospodaření (dále jen „movitý majetek“).
Příspěvková organizace vede tento movitý majetek v účetnictví v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a provádí odpisy v souladu s tímto
zákonem.
Čl. VI.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace při hospodaření se spravovaným
svěřeným majetkem
1. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
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činností, spravovat s péčí řádného hospodáře k zajištění předmětu a účelu, k němuž byla zřízena, zejména je povinna pečovat o jeho údržbu a opravy, provoz a ekonomické využití. Dbá
na ochranu spravovaného majetku před ztrátou, poškozením a zneužitím, uplatňuje nárok na
náhradu škody, vyžaduje vrácení bezdůvodného obohacení, uplatňuje nárok z pojistných událostí apod., jako by je uplatňoval zřizovatel sám. Příspěvková organizace je rovněž povinna
vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství
(např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti
vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech.
2. Veškerý majetek, který příspěvková organizace získává z prostředků zřizovatele je svěřen
příspěvkové organizaci k užívání a je spravován touto příspěvkovou organizací.
3. Příspěvková organizace vede evidenci spravovaného majetku a je povinna každoročně
aktualizovat seznam spravovaného movitého majetku k 31. 12. příslušného roku a předat
jedno vyhotovení aktualizovaného seznamu zřizovateli. Nemovitý majetek je veden v účetní
evidenci zřizovatele a v podrozvahové evidenci příspěvkové organizace.
4. Příspěvková organizace provádí inventarizaci podle zák.č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a odpisování majetku v souladu se zák. č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
5. Příspěvková organizace přebírá odpovědnost za vyhrazená technická zařízení, u kterých se
v rámci svěřeného nemovitého majetku stává provozovatelem. V souvislosti se svěřeným
nemovitým majetkem je povinna dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany a v
souladu s pokyny zřizovatele realizovat příslušná ustanovení zák. č. 133/85 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvková organizace je dále povinna dodržovat
další platné právní předpisy zejména v oblasti hygieny, životního prostředí, dopravy a
silničního hospodářství.
6. Dispozice se svěřeným majetkem - movitý majetek:
a) Příspěvková organizace je v případě potřeby oprávněna k likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, u movitého majetku s pořizovací cenou vyšší než 1000,- Kč po odsouhlasení
a za účasti zástupce zřizovatele.
b) Poskytnutí darů příspěvkovou organizací se řídí ustanovením § 37 zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
7. Dispozice se svěřeným majetkem - nemovitý majetek:
a) Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat svým jménem krátkodobé dohody o užívání
svěřeného nemovitého majetku na dobu kratší než 30 dnů. Na tyto dohody se nevztahuje
povinnost zveřejnění podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy
příspěvkové organizace.
b) Smlouvy o nájmu, pachtu případně o výpůjčce nemovitostí na dobu nad 30 dnů podepisuje
jménem zřizovatele ředitel školy na základě pověření a plné moci, udělených příslušnými
orgány zřizovatele za podmínky souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a se statutem. Před
uzavřením smlouvy a projednáním v příslušných orgánech zřizovatele dle zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, je nutné záměr nájmu, pachtu či výpůjčky zveřejnit na dobu nejméně 15 dnů
vyvěšením na úřední desce ÚMČMB Brno-Kohoutovice. Ředitel příspěvkové organizace
předkládá zřizovateli podklady pro zveřejnění a navrhované znění smlouvy se všemi
zákonnými náležitostmi, odpovídajícími též podmínkám požadovaným Statutem v
ustanoveních o hospodaření s městským majetkem, u pozemků včetně grafické přílohy. Tyto
smlouvy mohou být uzavírány ve prospěch účtu příspěvkové organizace.
Současně s těmito smlouvami je příspěvková organizace oprávněna uzavírat smlouvy o nájmu
movitých věcí, které tvoří vnitřní vybavení pronajímaných prostor.
c) Jiné dispozice s nemovitým majetkem je oprávněn provádět pouze zřizovatel.
8. Bez souhlasu zřizovatele není příspěvková organizace oprávněna provádět stavební úpravy
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a jiné práce investičního charakteru.
9. Svěřený movitý a nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Příspěvková organizace
nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jinak, s právem užívání tohoto majetku pro
příspěvkovou organizaci.
Čl. VII.
Úvěry a půjčky
V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění, je příspěvková organizace oprávněna
uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru, dle platných právních předpisů, jen po předchozím
souhlasu zřizovatele.
Smlouvy o půjčce z FKSP zaměstnancům a příp. dalším osobám je příspěvková organizace
oprávněna uzavírat svým jménem, a to v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č.
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění.
Čl. VIII.
Doplňková činnost
1. Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel
příspěvkové organizace:
a) stravování cizích strávníků do rozsahu kapacity školní jídelny
b) zabezpečování pronájmů, pachtů případně výpůjček místností, prostor a pozemků, které
nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti v souladu s článkem VI.
odst. 7. zřizovací listiny
c) přijímání dětí na krátkodobý a mimořádný pobyt za úplatu na základě dohody
d) zájmová činnost pro děti a rodiče
d) pronájem a půjčování movitých věcí
2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace,
b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti a použití zisku v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Čl. IX.
Ostatní ustanovení
Příspěvková organizace hospodaří s finančními prostředky podle zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a je povinna dbát toho, aby
plnila určené úkoly a dodržovala finanční vztahy v souladu s platnými předpisy a s
rozpočtovými pravidly stanovenými zřizovatelem.
Čl. X.
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina nahrazuje Zřizovací listinu ze dne 12. 12. 2007 ve znění pozdějších
dodatků.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem podpisu.
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží zřizovatel.
V Brně dne 02. 02. 2015

Petr Šafařík
starosta MČ Brno-Kohoutovice
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