
Město Čáslav

Zastupitelstvo města
02. 11. 2020

Schválení Dodatku č. 2 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav,
Nám. jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora

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

Zpracovala:Be. Jiřina Kožená, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péč,

Návrh na usneseni:
...../2020 Schválen' Dodatku č. 2 Zřizovac' list'ny ZŠ Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základni školy Čáslav,
Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora, dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva:
Základní škola Čáslav, Nám. Jana Žižky zTrocnova 182, okres Kutná Hora, žádá o rozšÍření
zřizovací listiny o doplňkovou činnost o pronájem prostor a Školního zařIzenI svěřených k
užÍvánís platností od 1. 1. 2021.
Ve zřizovací listině účinné od 1. 1. 2014 má škola vymezen účel a předmět hlavní činnosti
organizace, bez doplňkové činnosti.
Na základě dodatku č. 1 účinnému od 1. 9. 2019 ke stávajÍcÍ zřizovací listině ve škole
provozována doplňková Činnost, zejména pronájem tělocvičny.
Na základě dodatku č. 2 ke stávajÍcÍ zřizovací listině a dodatku č. 1 bude ve škole rozšířena
doplňková činnost o:

· mimoškolnI výchova a vzdělávání, pořádáni kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
· provozování kulturnIch, ku|turně-vzdě|ávacich a zábavních zařízenI, pořádání

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akci,

· provozování tělovýchovných a sportovních zařízenI a organizování sportovní
činnosti.

RM/412/2020 schválila dne 16. 9. 2020.

Přiloha:
žádost školy
ZřizovacIHstina ze dne 1. 1. 2014, dodatek č. lze dne 1. 9. 2019
Návrh dodatku č. 2 zřjzovacj|istiny
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S,,,,h Základní škola Čáslav
Nám. Jana Žižky z Trocnova 182
okres Kutná Hora
286 01 Čáslav

Tel.: 327 313 015

IČO:49 5410 30
e-mail: skola@zscaslav.cz

Rada Města Čáslavi
Městský úřad
Nám. J. Žižky z Trocnova l
286 01 Čáslav

Čáslav l. 9. 2020

č.j.: 141/20

Věc: Žádost o rozŠíření doplňkové Činnosti

Žádán)e tímto Radu města o rozšíření doplňkové činnosti o pořádání vzdělávacích, zábavných i
volnočasových aktivit a akcí pro děti a mládež s platností od l. l. 2021.

Konkrétně se jedná o předmět podnikání:

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání lcurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Děkujenľe a s pozdravem.

Mgr. Tomáš Hasík
ředitel školy
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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

DODATEKČ.2

Zř'zovac" l'st'ny Základn" školy Čáslav, Nám. jana Ž'žky z Trocnova 182

ČI. ll

Název organizace:

Sídlo organizace:

IČO organizace:

Zák|adniško|a Čáslav,
Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres Kutná Hora
Nám. Jana Ž'žky z Trocnova 182,
PSČ 286 01 Čáslav
49541030

kterým se doplňuje toto ustanovení původní zřizovacj|istiny ze dne 1. 1. 2014 a dodatek č. 1
ze dne 1. 9. 2019, doplnění 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 využívánÍvo|ných kapacit movitého i nemovitého majetku a lidských zdrojů nesmí
narušovat plněni hlavní Činnosti.

Vymezeni doplňkové Činnosti:
· pronájem prostor a Školního zařÍzenísvěřených k užívánÍ,
· stravovací činnost pro veřejnost a jiné organizace,
· mimoškolnI výchova a vzděláváni, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
· provozováni kulturních, ku|turně-vzdě|ávacích a zábavních zařízení, pořádání

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a podobných akcí,

· provozování tělovýchovných a sportovních zařízenI a organizováni sportovní činnosti
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ČI. lX

1. Dodatek č. 2 Zř'zovaci list'ny Základni školy Čáslav, Nám Jana Žižky z Trocnova 182,
okres Kutná Hora je platný dnem schválení Zastupitelstvem města Čáslav a účinnosti nabývá
dnem 1. 1. 2021.

2. Ostatn' články Zř'zovac'l'st'ny Základni školy Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 182, okres
Kutná Hora, schválené Zastupitelstvem města Čáslavi usnesením č. 94/2013 ze dne 9. 12.
2013, účinné od 1. 1. 2014 zůstávajív platnosti beze změn.

3. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Čáslav, Nám. jana žižky z Trocnova 182, okres
Kutná Hora schválilo Zastupitelstvo města Čáslavi 29. 4. 2019 usnesením č. 34/2019, účinný
od 1. 9. 2019.

4. Tento dodatek č. 2 je pořízen ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, jsou rozděleny takto:
výt'sk č. la Č 2 město Čáslav, výtisk č. 3 a č. 4 ZŠ Čáslav, Nám Jana Žižky zTrocnova 182,
okres Kutná Hora.

jUDr. Vlastislav Málek
starosta města
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