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Město Čáslav

Zastupitelstvo města
20. 04. 2020

Schválení Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav,

Sadová 1756, okres Kutná Hora

Předkládá:
jUDr. Vlastislav Málek, člen Rady města, člen Zastupitelstva města, starosta

Zpracovala:
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Návrh na usnesení:
... /2020 Schválení Dodatku č. 1ZřizovacÍ|istiny Základní školy Čáslav,
Sadová 1756, okres Kutná Hora
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav,
Sadová 1756, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:
Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora, žádá o rozšíření zřizovací listiny o
doplňkovou Činnost o'pronájem prostor a Školního zařjzenÍsvěřených k užjvánÍs platností od
1. 5. 2020.
Ve zřizovací listině účinné od 1. 1. 2014 má Škola vymezen účel a předmět hlavní činnosti
organizace a doplňkové činnosti.
Na základě dodatku č. 1 ke stávajÍcÍ zřizovací listině bude ve škole změněna doplňková
Činnost - uvedenísouladu se živnostenským zákonem a změny v některých oblastech — viz
zdůvodněnív žádosti školy.

Příloha:
Žádost školy
ZřizovacIHstina ze dne 1. 1. 2014
Návrh dodatku č. 1zřizovacílistiny
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,Ĺrf--"' ' Základni škola Čáslav Sadová 1756, okres Kutná Hora
Sadová 1756 286 01Cáslav
lZO: 650 058 135
IČO: 711 76 683
ID datově schránky: hj8z9jj

Email:
Telefon:
www.sadovka.cz

Základni škola Čáslav Sadová 1756, okres Kutná Hora
Sadová 1756, 286 01 Čáslav

Rada města Čáslav, Zastupitelstvo města Čáslav
Žižkovo nám. 1, 286 01 Čáslav

Věc' Žádost o změnu zřizovací listiny

Váženiradni, váženi zastupitelé,
0

Žádáme o změnu zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora v Článku lV.
Účel a předmět Činnosti organizace v části Doplňková činnost.

Současné znění:

Doplňková Činnost:

Zřizovatel povoluje využívat dočasně volné kapacity movité ho, ne movitého majetku ilidských z d roj ú
k získáváni doplňkových finančních prostředků. Doplňkovou činnost je organizace oprávněna
realizovat dle příslušných předpisů a v ro:zsahu vydaných oprávněni.

Jedná se o tuto doplňkovou činnost:

· pronáje m prostorsvěřených k užíváni
· Vzdělávánív oboru cizích jazyků a oblasti výpočetnirechniky
· Hostinská činnost - provozovániškoiního bufetu
· Stravovacičinnost pro veřejnost a jiné organizace

Doplňkové využíváni volných kapacit movitého i nemovitého majetku a lidských zdrojů nesmí
narušovat pjněnÍh|avní činnosti.

. Nové znění:
,

Doplňková Činnost:

Zřizovatel povoluje využívat dočasně vdné kapacity movitého, nemovitého majetku ilidských zd roj ú
k Hskáváni doplňkových finančních prostředků. Doplňkovou činnost je organizace oprávněna
realizovat dle příslušných předpisů a v rozsahu vydaných oprávněni.

jednáse o tuto doplňkovou činnost:

· Pronájem prostorsvěřených k užíváni
· Hostinská činnost
· výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
· m imoškolnivýchova a vzdělávání, pořádáníkunů, školeni, včetně lektorské Činnosti
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O Provozování kulturních, ku|turně-vzdělávacÍch a zábavních zařízení, pořádáni kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prode jních a obdobných akci
provozovánítělovýchovných a sportovních zařizenía orkanizování sportovníčinnosti

Doplňkové využívání volných kapacit movitého i nemovitého majetku a lidských zdrojů nesmí
|1arušovatp|něnÍh]avní činnosti.

Zdůvodnění:

Důvodem pro změnu v doplňkové Činnosti je naše vize rozšířit nabídku mjmoško]nízájmové
Činnosti o rekreačně-vzdělávací akce děti a mládeže (např. příměstské tábory), pořádání kurzů,
škole nia jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a pořádáni s portovních soutěži.

Hostinská činnost - vařeníobědů v době oficiálních prázdnin stanovených MŠMT, konzumace
přímo ve školní jídelně (např. příměstské tábory, sportovnIsoustředění, apod.)

· výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - balíčkové svačiny, obědy (příměstské
tábory, sportovnisoustředěni, školeni, apod.)

· Mimoškolní výchova a vzděláváni, pořádání kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti -
, zájmové kroužkyza úplatu, příměstské tábory, školenipro učitel, rodiče, trenéry ....

· Provozování kulturních, ku]turně-vzdělávacÍch a zábavních zařízení, pořádání kdturních
produkci, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - např. školní
jarmark, Školní ples, výstavy

· Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní Činnosti —
sportovnísoustředěni, turnaje, soutěže

Živnosti uvedené v původním znění doplňkové činnosti navíc již neexÍstujÍ nebo spadají do
činnostívolných.
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Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává město Čáslav,
zastoupené starostou města jUDr. Vlastislavem Málkem

DODATEK Č. 1

Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora

ČI. íl

Název organizace:

Sídlo organizace:

IČO organizace:

Základní škola Čáslav,
Sadová 1756, okres Kutná Hora
Sadová 1756
PSČ 286 01 Čáslav
71176683

kterým se doplňuje toto ustanovení původní zřizovacílistiny ze dne 1. 1. 2014, doplněni zní
následovně: '

ČI. IV

Účel a předmět hlavní činnosti:

Doplňková činnost:
Zřizovatel povoluje využívat dočasně volné kapacity movitého, nemovitého majetku i
lidských zdrojů k zIskávánI doplňkových finančních prostředků. Doplňkovou činnost je
organizace oprávněna realizovat dle příslušných předpisů a v rozsahu vydaných oprávnění.
Doplňkové využjvánÍ volných kapacit movitého i nemovitého majetku a lidských zdrojů nesmí
narušovat plnění hlavní činnosti.

Vymezení doplňkové činnosti:
· Pronájem prostor svěřených k užÍvání
· Hostinská činnost
· výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
· Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti
· Provozováni kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařÍzení pořádáni

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
· Provozování tělovýchovných a sportovních zařIzenI a organ izování sportovní činnosti



ČI. lX

1. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora je
platný dnem schválení Zastupitelstvem města Čáslav a účinnosti nabývá dnem 1. 5.
2020.

2. Ostatní články Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora,
schválené Zastupitelstvem města Čáslavi usnesením č. 94/2013 ze dne 9. 12. 2013, účinné od
1. 1. 2014 zůstávaji v platnosti beze změn.

3. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora
schválilo Zastupitelstvo města Čáslavi dne usnesením č. ZM//2020.

4. Tento dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, jsou rozděleny takto:
výtisk č. 1 a č. 2 město Čáslav, výtisk č. 3 a č. 4 ZŠ Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora.

JUDr. Vlastislav Málek
starosta města



Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyŠším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává
město Čáslav, zastoupené starostou města Ing. Jaromírem STRNADEM

Zřizovací listinu
Základní školy Čáslav,

Sadová 1756, okres Kutná Hora

Cli
Úplný název zřizovatele

Název zřizovatele :
Sídlo :
IČ,

Město Čáslav
náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021

ČI. II
Název, sídlo, identifikace organizace

Název organizace :
Sídlo :
IČO:

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora
Sadová 1756, 286 01 Čáslav
71176683

ČI. III
Právní postavení organizace

Základní škola je příspěvkovou organizací Města Čáslav, vystupující v právních vztazích
svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

ČI. IV
ÚČel a předmět Činnosti organizace

ÚČel a předmět hlavní Činnosti :
Činnost základní školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a prováděcími
vyhláškami.
Součástmi základní školy jsou Školní družina a školní jídelna.
Činnost školní družiny je vymezena §§ Ill, 112 a 118 výše uvedeného zákona a vyhláškou
MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Činnost školní jídelny je vymezena § 119 výše uvedeného zákona a vyhláškou MŠMT ČR č.
107/2005 Sb., o školním stravování. Dále školní jídelna zajišťuje závodní stravování
zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a řídí se
přitom vyhláškou MF ČR č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.



Doplňková Činnost :
Zřizovatel povoluje využívat dočasně volné kapacity movitého, nemovitého
lidských zdrojů k získávání doplňkových finančních prostředků. Doplňkovou
organizace oprávněna realizovat dle příslušných předpisů a v rozsahu vydaných
Jedná se o tuto doplňkovou činnost :

· Pronájem prostor svěřených k užívání
· Vzdělávání v obom cizích j%ků a oblasti výpočetní techniky
· Hostinská činnost - provozování Školního bufetu
· Stravovací Činnost pro veřejnost a jiné organizace

majetku i
činnost je
oprávnění.

Doplňkové využívání volných kapacit movitého i nemovitého majetku a lidských zdrojů
nesmí narušovat plnění hlavní činnosti.

ČI. V
Statutární orgán a způsob vystupování jménem organizace

l) Statutárním zástupcem školy je ředitel, jmenovaný a odvolaný dle § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středníIrl vyšším odborném a jiném
vzdělání (školský zákon). Jeho povinnosti a pravomoci jsou dány §§ 164 a 165 výše
uvedeného zákona.

2) Ředitel stanovuje vnitřní organizační strukturu organizace, vydává organizační řád a
vnitřní směrnice podle provozních potřeb a v souladu s platnými právními předpisy.

3) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený
zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.

4) Ředitel ustanovuje svého zástupce, který jej zastupuje v plném rozsahu v době jeho
nepřítomnosti.

ČI. VI
Vymezení majetku

UŽívání nemovitého i některého movitého majetku je vymezeno smlouvou o nájmu uzavřenou
mezi Městem Čáslav a Základní školou Cásiav, Sadová 1756. Majetek nabytý činností
organizace, darováním, popř. nabytý jiným způsobem, a to i v předchozích letech, je
výlučným vlastnictvím příspěvkové organizace.

ČI. VII
Vymezení majetkových práv a povinností

l) Povinností organizace je hospodárně užívat veškerý majetek (vlastní, svěřený,
vypůjčený, najatý,...) pro plnění hlavního účelu a předmětu Činnosti a doplňkové
činnosti, pečovat o něj, udržovat jej, vést jeho evidenci, chránit ho před zničením a
poškozením.

2) K datu schválení zřizovací listiny nemá příspěvková organizace žádný majetek
zřizovatele ve své správě ve smyslu § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání jednotlivé pohledávky do
výše 10 000 kč bez DPEL jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by náklady



spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky vede nadále ve
svém účetnictví na podrozvahových účtech.

4) Finanční hospodaření organizace se řídí především zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími zákony.

5) Zřizovatel stanovuje základní škole vždy na každý rok:
a) závazné ukazatele: příspěvek na činnost

příspěvek na investice
b) další ukazatele: hodnotu hospodářského výsledku jako základu pro

rozdělení fondů
6) Touto zřizovací listinou dává zřizovatel souhlas k převedení prostředků z rezervního

fondu, vytvořeného z finančních darů, do investičního v případě potřeby.

ČI. VIII
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Základní škola Čáslav, Sadová 1756, se zřizuje na dobu neurčitou.

ČI. IX
Závěrečná ustanovení

l) Tato zřizovací listina ruší zřizovací listinu ze dne 5.2.2002 (usnesení Zastupitelstva
města č. 14/2002) včetně dodatku Č.1 ze dne 29.10.2003 (usnesení Zastupitelstva
města č. 74/2003) a dodatku č. 2 ze dne 22.6.2005 (usnesení Zastupitelstva města č.
36/2005).2) Zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva města č. q4/2013 ze ¢1ne
9.12.2013 a nabývá účinnosti 1.1.2014.

3) Další práva a povinnosti zřizovatele a základní školy, pokud nejsou stanoveny v této
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.

4) Tato zřizovací listina je pořízena ve 4 výtiscích, které mají stejnou platnost a jsou
rozděleny takto:

výtisk č. 1 a 2 Město Čáslav
výtisk č. 3 a 4 Základní škola Čáslav

Ing. Jaromír Strnad
starosta města Čáslavi


