
Základní škola Kop řivnice – Mniší  okres Nový Ji čín,  
příspěvková organizace 

(úplné - deklaratorní znění zřizovací listiny po zapracování všech dodatků 
schválených Zastupitelstvem města Kopřivnice) 

- stav k 30.08.2013 
 

Čl.I 
Označení zřizovatele 

 

Název: Město Kopřivnice 
Sídlo:   Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
IČ :       00298077 
Okres:  Nový Jičín 

 

Čl. II 
Označení organizace 

 
Název:  Základní škola Kop řivnice – Mniší  okres Nový Ji čín, příspěvková organizace 
Sídlo:    Mniší  66, 742 21 Kopřivnice 
IČ:         70988641 
Forma:  příspěvková organizace 
 
 

Čl. III 
1. Vymezení hlavního ú čelu a tomu odpovídajícího p ředmětu činnosti 

 

 1.1. Základní škola Kopřivnice - Mniší (dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje 
základní vzdělání. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 
učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet  
a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické  
i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným 
lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování  
o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 
Činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb.,  
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném 
znění). 
 
1.2. Součástí příspěvkové organizace je 

• školní jídelna - výdejna 
• školní družina 
• školní knihovna 

 
1.3. Dále se příspěvková organizace zřizuje za následujícím účelem a předmětem činnosti: 

a) zabezpečování zájmových kroužků a jiné mimoškolní činnosti pro děti 
b) umožňuje přístup do veřejně přístupných a veřejně provozovaných sítí pro účely 

vzdělávání žáků a zaměstnanců školy 
c) zabezpečuje kopírování pro účely plnění povinné školní docházky  
d) poskytuje poradenskou a metodickou činnost pro školská zařízení 

      e)   zabezpečuje závodní stravování vlastním zaměstnancům a důchodcům ve smyslu  
            vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě  
            v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném  
            znění,  na základě smlouvy  uzavřené s jiným subjektem 

 

2. Doplňkové činnosti navazující na hlavní činnost 
 

Organizace je oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost mimo svoji hlavní činnost 
dle této zřizovací listiny za předpokladu, že tato činnost neomezí výkon hlavní činnosti 
pro zřizovatele 



a) hostinská činnost 
b) kopírovací práce  
c) reklamní činnost a marketing 
d) nájem nebytových prostor 
e) poskytování telekomunikačních služeb 
f) výchova a vzdělávání 

 

Zisk z doplňkové činnosti může příspěvková organizace použít pouze  ve prospěch své 
hlavní činnosti. 
 

Předmět činnosti organizace lze měnit jen dodatkem zřizovací listiny. 
 

Čl. IV. 
Označení statutárních orgán ů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 

 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný zřizovatelem v souladu 
s ustanovením § 166 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
2. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména s §164 a §165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové 
organizace připojí vlastnoruční podpis. 

 

Čl. V. 
Vymezení majetku ve vlastnictví z řizovatele, který se p říspěvkové organizaci p ředává 

k hospoda ření 
 

Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření: 
1. Nebytové prostory  budovy č.p. 66, parcela st.93, pozemek p.č. 118/2, 118/3  

a parcela p.č. 868 – ostatní plocha v k.ú. Mniší. 
2. Movitý majetek se převádí do vlastnictví příspěvkové organizace darovací smlouvou. 
3. Movitý majetek nabytý za dobu trvání příspěvkové organizace je ve vlastnictví 

příspěvkové organizace. 
4. Stavba sportovního hřiště na parcele p.č. 118/3 vedená v majetku města pod 

inventárním číslem 212014032901. 
5. Movitý majetek pořízený při rekonstrukci školy dle inventárního soupisu  v příloze č. 1 

této zřizovací listiny. 
 

Čl. VI. 
Vymezení majetkových práv 

 

1.  Organizace svým jménem a na svůj účet hospodaří s  nebytovými prostorami a movitým 
majetkem výlučně s níže uvedenými právy a povinnostmi  a odpovídá  za  škodu  vzniklou na 
nebytových prostorách, pozemcích, movitém majetku a zdraví osob v důsledku nedodržení 
obecně závazných předpisů. Práva a povinnosti organizace může blíže vymezit statut 
vydaný zřizovatelem. 
 

2.   Organizace je povinna: 
2.1      využívat prostory a majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit    
           prostory a tento majetek před neoprávněnými zásahy,poškozením, ztrátou,     
           zničením, odcizením nebo zneužitím, movitý majetek může pojistit 
2.2      vést účetní a operativní evidenci movitého majetku v souladu s platnou legislativou  
2.3      provádět pravidelnou  inventarizaci movitého majetku  
2.4      provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle   
           zřizovatelem schváleného odpisového plánu 
2.5      předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovateli   
           v případě, že si je písemně vyžádá 
2.6      škody  na nemovitém majetku hlásit neprodleně písemně zřizovateli, nestanoví -li   
           zřizovatel ve statutu jinak 
2.7      dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany 
2.8      na své náklady zajistit včasnou a řádnou údržbu a běžné opravy včetně   
           periodických revizí movitého a nemovitého  majetku, potřebu oprav přesahující  



            rámec běžné   údržby hlásit písemně zřizovateli  
2.9.     zřizovateli písemně hlásit neoprávněné zásahy do jeho vlastnictví nestanoví - li   
            statut jinak 
2.10. v případě škody či bezdůvodného obohacení včas uplatnit nárok na náhradu 

škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení proti těm, kdo škodu způsobili 
či proti těm, kteří se bezdůvodně obohatili, jakož i proti těm, kteří umožnili vznik 
škody či bezdůvodného obohacení 

2.11. při podezření z přestupku nebo trestného činu v souvislosti s nakládáním s 
majetkem, oznámit věc písemně příslušným orgánům a zřizovateli 

2.12. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby 
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv, včetně příslušenství 
pohledávek 

2.13. zhodnocení nebytových prostor a movitého majetku vymezeného v článku V. 
odstavci 5 písemně oznámit neprodleně zřizovateli 

 
3.   Organizace je oprávn ěna: 

3.1. vymezené prostory a majetek užívat a brát z něho užitky 
3.2. pronajímat  nebytové prostory  ke krátkodobému užívání  
            a pronajímat podle zákona o nájmu nebytových prostor 116/90 Sb. na dobu kratší   
            než 30 dnů s tím, že zřizovatel výslovně souhlasí s touto činností,  
            na dobu 30 dnů a více po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, 
            přičemž organizace je také oprávněna ponechat si příjmy z těchto činností  
3.3. provádět likvidaci movitého majetku za předpokladu dodržení obecně závazných 

předpisů  
3.4. uzavírat se svými zaměstnanci smlouvy o poskytování půjček z FKSP. Touto 

zřizovací listinou uděluje zřizovatel souhlas k této činnosti 
3.5. s písemným souhlasem zřizovatele provádět  technické zhodnocení nemovitého 

majetku zřizovatele. Souhlas vydává zřizovatel po předchozím vyjádření odboru 
financí. Technickým zhodnocením se rozumí vždy výdaje na dokončené 
nástavby, přístavby a stavební úpravy,  rekonstrukce a modernizace majetku, 
pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu v jednom roce částku 40 000 Kč. 
Za rekonstrukci se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho 
účelu nebo technických parametrů. Příspěvková organizace odepisuje technické 
zhodnocení v souladu s odpisovým plánem odsouhlaseným zřizovatelem“ 

3.6. provádět  likvidaci movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5  
      po předchozím souhlasu zřizovatele 

       3.7.    provádět zhodnocení movitého majetku vymezeného v článku V. odstavci 5 
      5 po předchozím souhlasu zřizovatele 

 
4.   Organizace není oprávn ěna: 

4.1. postupovat pohledávky 
4.2. bez předchozího souhlasu zřizovatele uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru  

a přijímat závazek ručitele 
4.3. bez předchozího souhlasu zřizovatele pořizovat věci nákupem na splátky nebo 

smlouvou o nájmu s právem koupě 
4.4. disponovat prostory a s majetkem zřizovatele jiným než zřizovatelem schváleným 

způsobem 
4.5. nakupovat akcie či jiné cenné papíry 
4.6. akcie a jiné cenné papíry přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným 

subjektům je oprávněna organizace jen se souhlasem zřizovatele 
4.7. poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých peněžitých nebo věcných 

darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého FKSP 
4.8. movitý majetek vymezený v článku V. odstavci 5 převést ani jej vložit do  

      vlastnictví jiných subjektů 
 
  5.    Práva k majetku neudělená touto zřizovací listinou provádí zřizovatel. 
 
 
 
 



  6.   Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá 
ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření  
s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve 
vnitřních organizačních předpisech. 
 

Čl. VII. 
Zajišt ění kontroly 

 

Na základě písemného pověření vydaného zřizovatelem je organizace  povinna strpět 
kontrolu hospodaření  a kontrolu plnění této zřizovací listiny prováděnou orgány zřizovatele  
a dodržovat její pokyny  v rámci této kontroly hospodaření. 
 
 

Čl. VIII 
Jiná ustanovení 

 

Na nově vzniklou organizaci přecházejí práva a povinnosti v rozsahu působnosti zrušené 
organizační složky – základní školy Mniší a pracovně právní vztahy zaměstnanců dřívějšího 
zaměstnavatele okresního úřadu Nový Jičín ve smyslu § 249 Zákoníku práce. 
 
Příspěvková organizace se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, touto zřizovací listinou, usneseními rady 
města a zastupitelstva města a statutem, pokud ho rada schválila. 

 
Čl. IX 

Vymezení doby, na kterou je organizace z řizována 
 

 
Organizace se zřizuje ke dni 1. 1. 2003 na dobu neurčitou. 
 
 
 


