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PP  ŘŘ  EE  HH  LL  EE  DD      UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ  
přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaném dne 03.12.2018 

 

15/2ZM/2018 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 03.12.2018 

 

16/2ZM/2018 - Schválení programu 2. zasedání ZMH konaného dne 03.12.2018 

 

17/2ZM/2018 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH konaného dne 03.12.2018 

 

18/2ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 05.11.2018  

 

19/2ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

20/2ZM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movité věci do majetku města - ISMP 

 

21/2ZM/2018 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město 

 

22/2ZM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá 

 

23/2ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2023, k.ú. Prostřední Suchá 

 

24/2ZM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 

 

25/2ZM/2018 - Smluvní vztahy se společností  NATURPUR  spol. s r. o. k pozemkům  

k.ú. Bludovice         

 

26/2ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření a úpravy zřizovacích listin příspěvkových  

organizací  
 

27/2ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

28/2ZM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu Šablony II. příspěvkové organizaci  

MŠ Přímá Havířov  

 

29/2ZM/2018 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace  

a dary 

 

30/2ZM/2018 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019 

 

31/2ZM/2018 - Nové znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových organizací  

města Havířova  

 

32/2ZM/2018 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 

 

33/2ZM/2018 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů  
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34/2ZM/2018 - Změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí 

města 

 

35/2ZM/2018 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou  

účastí města 

 

36/2ZM/2018 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením  

příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku  

 

37/2ZM/2018 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019 

 

38/2ZM/2018 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova 

v roce 2019                                 

 

39/2ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města 
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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 03.12.2018 

 

15/2ZM/2018 - Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH dne 03.12.2018____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 03.12.2018 

ve složení: 

 

Bc. Josef Bělica, primátor města Havířova 

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Mgr. Daniel Vachtarčík, člen Rady města Havířova pro sport 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  
 

 

16/2ZM/2018 - Schválení programu 2. zasedání ZMH konaného dne 03.12.2018_______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného  

dne 3. prosince 2018 dle přílohy  
 

 

17/2ZM/2018 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH konaného dne 03.12.2018 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 03.12.2018  

paní Bc. Alenu ZEDNÍKOVOU (ČSSD) 

pana Mgr. Martina RÉDRA (Piráti) 
 

 

18/2ZM/2018 - Zpráva o ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 05.11.2018  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného  

dne 5. listopadu 2018 
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19/2ZM/2018 - Kontrola plnění usnesení ZMH___________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   
 
s c h v a l u j e 
 
prodloužení termínů splnění usnesení: 

 
1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové  služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní 

Suchá, v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území 
areálu bývalého dolu Dukla“   

1251/27ZM/2014 Převod pozemků parc.č. 1203/1, parc.č. 1213/36 a parc. 
č. 1523/1, k.ú. Šumbark 

117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 
„Odkanalizování Havířova – části města Dolní Suchá“  
- IV. část 

184/5ZM/2015 Zřízení pozemkové služebnosti v rámci vypořádání stavby 
„Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší a U Hájenky, 
Havířov - Podlesí “   

235/6ZM/2015 Vypořádání dokončených veřejných částí kanalizačních 
přípojek v rámci stavby „Odkanalizování Havířova – části 
města Prostřední Suchá, Dolní Suchá“ 

284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby 
„Odkanalizování části města Havířova III. etapa – Životice, 
Prostřední Suchá – ul. Hornosušská a ul. Protější“ 

428/11ZM/2016 Úplatný převod splaškové kanalizace v lokalitě  
„Na Dolanech“, k. ú. Bludovice, do majetku města 

464/12ZM/2016 Prodej částí pozemku parc.č. 2797/1, k.ú. Havířov – město 
961/25ZM/2018 Smluvní vztahy v rámci vypořádání dokončené stavby 

„Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče a F. Hrubína 
1042/27ZM/2018 Prodej pozemku parc.č. 3736, k.ú. Havířov-město 
1046/27ZM/2018 Nabídka na odkoupení pozemku parc. č.1952/4, k.ú. Dolní 

Suchá pro výstavbu hřiště a petice – žádost občanů  
o přehodnocení 

 

v y p o u š t í 

 

úkoly: krátkodobé  

 
1106/25ZM/2014 Záměr darovat veřejné části kanalizačních přípojek  

a vypořádání dokončených stok v rámci stavby: 
„Odkanalizování Havířova - městská část Dolní Datyně, 
Dolní Suchá a Prostřední Suchá“ - I. část 

656/16ZM/2017 Návrhy kandidátů na přísedící Okresního soudu v Karviné 
pro volební období 2017 – 2021 

931/24ZM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 
sportovním a mimosportovním subjektům 

996/26ZM/2018 Výkup pozemku pro účely realizace stavby 
„Odkanalizování Havířova, části města Prostřední Suchá, 
lokalita ul. Fryštátská a okolí – V. etapa“ 

1009/26ZM/2018 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Havířova  
z výdajové části OJ 10 „Ostatní dotace a dary“ v roce 2018 
sportovním a mimosportovním subjektům - 2. dotační kolo 
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1036/27ZM/2018 Zapojení schválené neinvestiční rezervy OŠK a zvýšení 
příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím pro rok 
2018 

1038/27ZM/2018 Změna výše částek schválených jmenovitých investičních 
příspěvků, pořízení nemovitého majetku - MŠ Balzacova 
Havířov 

1043/27ZM/2018 Prodej části pozemku parc.č. 3562/1, k.ú. Havířov-město 
1044/27ZM/2018 Prodej pozemků na stavbu garáží v k.ú. Bludovice  
1051/27ZM/2018 Převzetí zpevněných ploch vybudovaných v rámci 

výstavby KFC na pozemcích města 
1053/27ZM/2018 Vypořádání studny pro účely realizace stavby 

„Odkanalizování částí města Havířova V. etapa, část 
Prostřední Suchá, ul. Fryštátská a okolí“ 

1055/27ZM/2018 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím MKS 
Havířov a SSRZ Havířov 

1058/27ZM/2018 Odvod do rozpočtu zřizovatele z fondu investic Domova 
seniorů Havířov 

1062/27ZM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 1105/OSRM/2015 
ze dne 19.01.2016 a Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu statutárního města Havířov při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

1063/27ZM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 
Havířov při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ 

 

 

20/2ZM/2018 - Udělení předchozího souhlasu s nabytím movité věci do majetku města – ISMP__ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e   
 

pořízení majetku v pořizovací hodnotě vyšší než 500 tis. Kč do majetku města  

pro potřeby Městské policie Havířov  

- nový informační systém městské policie  

 

 

21/2ZM/2018 - Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město___________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s ch v a l u j e 

 

prodej bytové jednotky č. 794/6 o velikosti 1+2 na ul. Klidná 794/15, včetně podílu  

ve výši 845/10000 na společných prostorách domu a na pozemku parc. č. 701 - zast. 

plocha a nádvoří o výměře 215 m
2
 v katastrálním území 637556 Havířov-město, 

kupujícím manželům …………………………… za kupní cenu 580.000 Kč  

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy s výše 

uvedenými kupujícími 
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22/2ZM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje pozemku  parc.č. 1948/3 trvalý travní porost  o výměře 301 m
2
, kat. 

území Prostřední Suchá paní Bc. Pavlíně Hantlové, bytem …………………………., 

……………………….. za účelem scelení pozemků 

 

 

23/2ZM/2018 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2023, k.ú. Prostřední Suchá_____________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e  

   

záměr prodeje části pozemku parc.č. 2023, ost.plocha, ost. komunikace o výměře  

cca 80 m
2
, kat. území Prostřední Suchá manž. Radimu Svačinovi a Barbaře Svačinové, 

bytem ……………………………………………….. za účelem zajištění přístupu  

a příjezdu k rodinnému domu čp. 969 

 

 

24/2ZM/2018 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3, zahrada  o výměře 173 m
2
, k.ú. Bludovice, paní 

Mgr. Heleně Burgerové, ………………………………………….., za účelem rozšíření 

zahrady 

 

    

25/2ZM/2018 - Smluvní vztahy se společností  NATURPUR  spol. s r. o. k pozemkům  

k.ú. Bludovice_________________________________________________________         

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e    

 

výkup části pozemku  parc. č.  425/4,  k.ú. Bludovice,   dle  GP č.  3951-30/2014  

označené jako parc. č. 425/11 o  výměře  175 m
2
 , ve vlastnictví  NATURPUR spol. 

s r.o., se  sídlem č.p. 250, 683 01 Dražovice,  IČO: 253 68 664, zastavěné částí 

chodníku v majetku města, za kupní cenu sjednanou se společností Naturprodukt CZ 

spol. s r. o., před převodem pozemku současnému vlastníkovi, ve výši 1000,00 Kč/m
2
, 

tj. při výměře 175 m
2 

pozemku celkem 175.000,00 Kč + DPH ve výši platné ke dni 

povinnosti přiznat daň 
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p o v ě ř u j e 

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy    

                                                                                                             

Z: vedoucí EO  

T: 31. 5. 2019  

 

  

26/2ZM/2018 - Předání majetku k hospodaření a úpravy zřizovacích listin příspěvkových  

organizací_____________________________________________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova  
 
s c h v a l u j e     
 
předání majetku k hospodaření dle § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:  

 

a) technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 17009  

- MŠ Radniční – rekonstrukce fasády včetně zateplení v celkové účetní ceně 

2.211.418,47 Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Havířov-Město  

Radniční 7/619, IČO: 61988715 

 

b) technického zhodnocení majetku pořízeného v rámci investiční akce č. 18004  

– ZŠ Gen. Svobody – opravy zázemí tělocvičny v celkové účetní ceně  

316.102,21 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Šumbark  

Gen. Svobody 16/284 okres Karviná, IČO: 48805513 

 
c) technického zhodnocení majetku pořízeného ze strany příspěvkové organizace  

z finančních prostředků IROP ITI – Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, 

bez bariér, v celkové účetní ceně 463.811,15 Kč příspěvkové organizaci Základní 

škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, 

IČO: 61988600 

 
d) technického zhodnocení majetku pořízeného z rozpočtu příspěvkové organizace  

– rekonstrukce domu na ul. Hřbitovní č. p. 168, Havířov-Šumbark v celkové účetní 
ceně 3.745.339,64 Kč a staveb pořízených z rozpočtu příspěvkové organizace  
- přístupového chodníku na parc. č. 2407, k. ú. Šumbark v účetní ceně 30.382,67 Kč 
a zpevněné plochy, včetně příjezdové komunikace na parc. č. 2406 a 2407, k.ú. 
Šumbark v účetní ceně 132.664,33 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby města 
Havířova, 736 01 Havířov-Podlesí, Přemyslova 1618/12, IČO: 60337583 

 

e) stavby odběrného plynového zařízení pro budovu mateřské školy na pozemcích  

parc. č. 274/1 a 274/2, k. ú. Bludovice v účetní ceně 33.730,00 Kč příspěvkové 

organizaci Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 

 

f) stavby odběrného plynového zařízení pro školní jídelnu na pozemcích 511/92  

a 511/64, k. ú. Bludovice v účetní ceně 36.065,30 Kč a stavby odběrného plynového 

zařízení pro budovu základní školy na pozemcích 511/42 a 511/2, k. ú. Bludovice 

v účetní ceně 81.704,10 Kč příspěvkové organizaci Základní škola Havířov-Podlesí 

F. Hrubína 5/1537 
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b e r e   n a   v ě d o m í 
 
a) skutečnost, že byla rozdělena účetní cena domu na ul. Hřbitovní č. p. 166  

v Havířově-Šumbarku 1.484.403,50 Kč, který je předán k hospodaření příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Havířova, a to na:  
- budovu rodinného domu na ul. Hřbitovní č. p. 166 – účetní cena 1.067.913,02 Kč,  
- hospodářskou budovu u domu – účetní cena 357.068,94 Kč,  
- garáž u domu na pozemku parc. č. 2387 – účetní cena 59.421,54 Kč  

 
b) skutečnost, že bylo v části a) i v části b) přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové  

organizace Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková 
organizace, doplněno číslo popisné budovy školní jídelny 862, umístěné na pozemku 
parc. č. 832, k. ú. Havířov-město 

 

 

27/2ZM/2018 - Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací  

z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů___________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

informativní zprávu o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů 

EU, SR, případně jiných zdrojů ke dni 12.11.2018 dle příloh 

 

 

28/2ZM/2018 - Souhlas s předfinancováním projektu Šablony II. příspěvkové organizaci  

MŠ Přímá Havířov_____________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I. bezúročnou návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Mateřská škola  

Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, IČO: 70958246 za účelem předfinancování 

projektu realizovaného v rámci OP VVV - výzvy č. 02_18_063 Šablony II ve výši 

72 000 Kč dle přílohy č. 1. 

 

II. návrh Smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 

 

III. uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  

s příspěvkovou organizací dle bodu I. části usnesení 

 

p o v ě ř u j e 

 

náměstkyni primátora pro školství a kulturu podpisem smlouvy o poskytnutí bezúročné 

finanční výpomoci  

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat do návrhu úprav rozpočtu VI. na rok 2018 

poskytnutí bezúročné finanční výpomoci výše uvedené příspěvkové organizaci  
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29/2ZM/2018 - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace  

a dary________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b ere  n a  v ědo mí  

 

žádost Taneční školy Horizonty Havířov, z. s., IČO 22844201, o poskytnutí 

mimořádné dotace z rozpočtu statutárního města Havířova dle důvodové zprávy 

 

s ch va lu j e   

 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018, výdajové 

části OJ 10 - Ostatní dotace a dary, Taneční škole Horizonty Havířov, z. s.,  

IČO 2844201, ve výši 50 000 Kč na financování nákladů spojených s účastí  

na Mistrovství světa 2018 ve Švédsku s tím, že účelu poskytnuté dotace bylo 

dosaženo do 30. 10. 2018 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného  

Zastupitelstvem města Havířova dne 26. 2. 2018 usn. č. 931/24ZM/2018  

se subjektem uvedeným v bodu 1. tohoto usnesení 

 

p ov ěřu j e  

 

vedoucího odboru školství a kultury podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace Taneční škole Horizonty Havířov, z. s. 

Z: vedoucí OŠK 

T: prosinec 2018 
 

 

30/2ZM/2018 - Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019__________________ 

 

Zastupitelstvo  města Havířova 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019 dle přílohy č. 1 
 

 

31/2ZM/2018 - Nové znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových organizací  

města Havířova________________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e  

 

1/ s účinností od 1. 1. 2019 nová znění zřizovacích listin školských a neškolských  

příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Havířov  

dle příloh č. 1 – č. 37: 

 

1. Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 (IČO: 61988561) 

2. Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 (IČO: 61988634) 

3. Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 (IČO: 65890701) 
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4. Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 (IČO: 61988707) 

5. Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 (IČO: 61988715) 

6. Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a (IČO: 65890710) 

7. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková 

organizace, (IČO: 70958254) 

8. Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60 (IČO: 65890698) 

9. Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 (IČO: 61988685) 

10. Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240,  

příspěvková organizace (IČO: 70958289) 

11. Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková 

organizace,(IČO: 70958220) 

12. Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace 

(IČO: 70958246) 

13. Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147 (IČO: 61988596) 

14. Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková 

organizace, (IČO: 61988588) 

15. Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková 

organizace, (IČO: 70958297) 

16. Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262 (IČO: 61988570) 

 

17. Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, příspěvková organizace 

(IČO: 70958262) 

18. Mateřská škola Havířov-Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková 

organizace (IČO: 70958203) 

19. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková 
organizace (IČO: 75027569) 

20. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, 

příspěvková organizace (IČO: 48805289) 

21. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-

Bludovice Selská, příspěvková organizace (IČO: 75027577) 

22. Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková 

organizace (IČO: 48805271) 

23. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná  

(IČO: 62331221) 

24. Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČO: 62331248) 

25. Základní škola Havířov-Město 1. Máje 10a okres Karviná, příspěvková 

organizace (IČO: 70958122) 

26. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná  

(IČO: 62331230) 

27. Základní škola Havířov-Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná  

(IČO: 61988723)    

28. Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/564 okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČO: 70958114) 

29. Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná  

(IČO: 48805424) 

30. Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

(IČO: 48805513) 

31. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČO: 70958165) 

32. Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace (IČO: 70958131) 
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33. Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

(IČO: 48805475) 

34. Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková 

organizace (IČO: 70958149) 

35. Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná (IČO: 61988600) 

36. ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace 

(IČO: 75085747) 

37. Městská knihovna Havířov (IČO: 00601250) 

 

2/ výjimku ze schváleného vzoru nového znění zřizovacích listin u zřizovacích listin  

příspěvkových organizací Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  

a Městské kulturní středisko Havířov  

 

3/ s účinností od 1. 1. 2019 nová znění zřizovacích listin Správy sportovních  

a rekreačních zařízení Havířov a Městského kulturního střediska Havířov  

dle příloh č. 38 a č. 39 

 

u k l á d á  

   

1. vedoucímu odvětvového odboru připravit nová znění zřizovacích listin školských 

a neškolských příspěvkových organizací k podpisu  

 

2. primátorovi města a náměstkyni primátora pro školství a kulturu podepsat nová  

znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových organizací 

zřizovaných statutárním městem Havířov 

Z: primátor města,  

náměstkyně primátora 

pro školství a kulturu,                         

vedoucí OŠK 

T: 31. 12. 2018 
 

 

32/2ZM/2018 - Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova_________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

s účinností od 1.1.2019 nové znění zřizovacích listin dle přílohy č. 1-3 těchto 

příspěvkových organizací města: 

 

1. Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace (IČO: 75139243) 

2. SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (IČO: 00847470) 

3. Sociální služby města Havířova (IČO: 60337583) 

 

p o v ě ř u j e 

 

podpisem nového znění zřizovacích listin primátora města a náměstkyni primátora  

pro sociální oblast 

Z: vedoucí OSV 

T: prosinec 2018      
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33/2ZM/2018 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů_______________________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v y d á v á  

 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění 

přílohy č. 1. 

 

 

34/2ZM/2018 - Změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí 

města________________________________________________________________ 

 
Zastupitelstvo města Havířova 
 

n a v r h u j e 

 

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

1. v obchodní společnosti ČSAD Havířov a.s., IČO  45192081                                                                                
    odvolání Evy Radové z funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s.                                                                
    zvolení Evy Radové do funkce člena dozorčí rady ČSAD Havířov a.s. 
2. v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287   
    odvolání Ing. Petra Oborného z funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.   
    zvolení Ing. Jana Szturce do funkce člena dozorčí rady Depos Horní Suchá, a.s.   
3. v obch. společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  

IČO 45193665 (dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“)       
    odvolání JUDr. Štefana Langera z funkce člena dozorčí rady SmVaK Ostrava a.s.   
    zvolení  Róberta Masaroviče,MSc. do funkce člena dozorčí rady SmVaKOstrava a.s.  
 

u k l á d á     

 

zaslat návrhy na odvolání a zvolení zástupců města obchodním společnostem ČSAD 

Havířov a.s., Depos Horní Suchá, a.s. a SmVaK Ostrava a.s.  

Z: vedoucí OPS       

T: 15.1.2019 

 

 

35/2ZM/2018 - Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou  

účastí města___________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

d e l e g u j e 

 

podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů pro volební období 2018/2022 na valné hromady společností, 

v nichž má město majetkovou účast, tyto zástupce města: 

1. ČSAD Havířov a.s., IČO 45192081, členy ZMH: 

    Ing. Bohuslava Niemiece, náhradníka Ing. Jiřího Martinka, MBA 
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2. Depos Horní Suchá, a.s., IČO 47677287, členy ZMH: 

Róberta Masaroviče, MSc., náhradníka Marka Světničku, DiS. 

3. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, členy ZMH:  

Ivetu Kočí Palkovskou, náhradníka Ing. Jana Szturce 

 

z m o c ň u j e  

 

primátora města k podepisování individuální plné moci zástupce města na valné 

hromady a určení osoby pověřené zastupováním za město na valné hromadě  

 

u k l á d á  

 

1. primátorovi města zajistit pro delegovaného zástupce města na valné hromady  

závazné stanovisko příslušného orgánu města ke způsobu hlasování na valné 

hromadě 

 

2. delegovaným zástupcům města na valné hromady předkládat na nejbližším zasedání  

ZMH zprávu o průběhu valné hromady 

 

 

36/2ZM/2018 - Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením  

příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku___________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Havířov, příspěvkové organizaci, 

Havířov – Město, Jaroslava Seiferta 1530/14 (IČO: 75139243) o částku 1.500.000 Kč 

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.500.000 Kč 

 

 

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru zapracovat snížení příspěvku na provoz o 1.500.000 Kč  

a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1.500.000 Kč do návrhu úprav rozpočtu  

na rok 2018 výše uvedené příspěvkové organizaci 

          Z: ředitel DSH, p. o. 

          T: prosinec 2018 

 

 

37/2ZM/2018 - Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019____________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 
 

poskytnutí plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019:  

 
1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku při přijímání projevu  

vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním 
města na veřejných občanských obřadech z rozpočtu města: 
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a) primátorovi města a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši  
5.000 Kč/měsíc; v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní manželské 
obřady, vítání dětí) se tento příspěvek zvyšuje na 7.000 Kč/měsíc 

b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova ve výši 2.000 Kč/měsíc  
v měsíci, kdy přijímali projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství 
nebo zastupovali město při občanském obřadu (jubilejní manželské obřady, vítání 
dětí) 

 
2. příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena  

Zastupitelstva města Havířova, včetně jazykového vzdělávání, z rozpočtu města: 
a) primátorovi města a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova v plné  

výši, 
b) neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova až do výše  

4.000 Kč/kalendářní rok; kdy neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova 
příspěvek bude poskytnut na základě účetních dokladů osvědčujících úhradu 
vzdělávacích programů; bude-li neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova 
vyslán městem k absolvování vzdělávacího programu, bude jeho cena hrazena 
z rozpočtu města 

 
3. odměnu ve výši 5.000 Kč při dosažení životního výročí 50 let věku a každých  

dalších 10 let věku z rozpočtu města, která je splatná v měsíci následujícím po 
dosažení životního výročí 

 
4. primátorovi města a uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova příspěvek  

na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města formou 
úhrady úrazového pojištění (obdoba zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) z rozpočtu města, 

 
5. uvolněným členům Zastupitelstva města Havířova: 

a) příspěvek na stravování poskytovaný z rozpočtu města a ze sociálního fondu  
ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města 
Havířova dle vnitřního předpisu Magistrátu města Havířova a rozpočtu sociálního 
fondu,  

b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní  

spoření nebo životní pojištění poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které 

je poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle 

rozpočtu sociálního fondu,  

c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit poskytovaný  

ze sociálního fondu ve výši, ve které je poskytován zaměstnancům zařazeným  

do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu sociálního fondu, 

d) příspěvek na rekreaci poskytovaný ze sociálního fondu ve výši, ve které je  

poskytován zaměstnancům zařazeným do Magistrátu města Havířova dle rozpočtu 

sociálního fondu, 

e) v kalendářním roce není možno současně poskytnout příspěvek dle bodu 5. písm.  

b) a 4. písm. d) tohoto usnesení 
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38/2ZM/2018 - Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova 

v roce 2019____________________________________________________________                                 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

termíny zasedání Zastupitelstva města Havířova v roce 2019 takto: 

 
28. 01. 2019 
04. 03. 2019 
29. 04. 2019 
24. 06. 2019 
23. 09. 2019 
16. 12. 2019 
      

b e r e  n a  v ě d o m í 

 

termíny konání schůzí Rady města Havířova v roce 2019 takto: 

 
14. 01. 2019 
04. 02. 2019 
18. 02. 2019 
11. 03. 2019 
01. 04. 2019 
15. 04. 2019 
06. 05. 2019 
27. 05. 2019 
10. 06. 2019 
15. 07. 2019 
19. 08. 2019 
09. 09. 2019 
30. 09. 2019 
21. 10. 2019 
11. 11. 2019 
02. 12. 2019 

 

 

39/2ZM/2018 - Informativní zpráva o činnosti vedení města________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

  

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

předložené informativní zprávy o činnosti vedení města Havířova za období  

od 05.11.2018 do 19.11.2018, dle příloh 
 

 

 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.          Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města                     náměstek primátora   

                                                                    pro ekonomiku a správu majetku  





















































 

 

   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

2. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
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v pondělí 3. prosince 2018 od 13:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
2. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 03.12.2018  

 

01. Schválení předsednictva 2. zasedání ZMH, konaného dne 03.12.2018 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora   

 
 

02. Schválení programu 2. zasedání ZMH, konaného dne 03.12.2018 

 

      Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova   

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  

 
 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 2. zasedání ZMH, konaného dne 03.12.2018 

 

      Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova  

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora  

 
 

04. Zpráva o ověření zápisu z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 05.11.2018 

        

      Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora   

 
 

05. Kontrola plnění usnesení ZMH 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora  

                    Lucie Wilčková, referent odboru kancelář primátora 
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06. Udělení předchozího souhlasu s nabytím movité věci do majetku města – ISMP  

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města 

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov 

 

 

 

07. Prodej bytu na ul. Klidná 794/15, Havířov-Město 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru společnosti MRA, s.r.o.  

Mgr. Lukáš Lhotský, vedoucí právního odboru a vnitřních věcí společnosti  

MRA, s.r.o.  

 

 

 

08. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
 
____________________________________________________________________ 

 

09. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2023, k.ú. Prostřední Suchá 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Zlatuše Javorská, referent oddělení správy majetku EO 
 
____________________________________________________________________ 

 

10. Záměr prodeje pozemku parc.č. 606/3, k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
 
____________________________________________________________________ 
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11. Smluvní vztahy se společností NATURPUR spol. s r. o. k pozemkům k.ú. Bludovice 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 
 
____________________________________________________________________ 

 

12. Předání majetku k hospodaření a úpravy zřizovacích listin příspěvkových organizací 

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v z. Ing. Marcela Kasalíková 

JUDr. Iva Burianová, vedoucí oddělení správy majetku EO 

Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO 
 
____________________________________________________________________ 
 

13. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací z fondů  

EU, SR, případně jiných zdrojů 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Mgr. Dana Tichá, vedoucí odboru kancelář primátora 

Mgr. Eva Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje odboru KP 

 

 

 

14. Souhlas s předfinancováním projektu Šablony II. příspěvkové organizaci MŠ Přímá  

      Havířov  

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

Ing. Jana Pilariková, vedoucí oddělení školství 

 

 

 

15. Žádost o poskytnutí mimořádné dotace z výdajové části OJ 10 – Ostatní dotace a dary 
 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

Irena Skořepová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
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16. Harmonogram významných celoměstských akcí v roce 2019 

 

Předkládá:  Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval:  PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury  

Mgr. Yvona Dlábková, ředitelka MKS Havířov 

Ing. Dagmar Čuntová, ředitelka MK Havířov  

Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

Ing. Lucie Šillerová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

17. Nové znění zřizovacích listin školských a neškolských příspěvkových organizací  

      města Havířova  

 

Předkládá:     Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu   

Zpracoval:     PhDr. Pavel Hamza, vedoucí odboru školství a kultury 

 

 

 

18. Nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města Havířova 

 

Předkládá:  Mgr.  Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast  

Zpracoval:  Ing. Bernarda Urbancová, vedoucí odboru sociálních věcí  

Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

 

 

 

19. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů  

 

Předkládá:  Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval:  Ing. Jiřina Zvěřinská, vedoucí organizačního odboru 

                     Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 

 

 

20. Změny zástupců města v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí 

města 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města  

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 
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21. Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou  

účastí města 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města  

Zpracoval:  Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

 

 

22. Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o souhlas se snížením 

příspěvku na provoz a poskytnutím investičního příspěvku  

 

Předkládá:  Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval:  MUDr. Milan Dlábek, ředitel Domova seniorů Havířov, příspěvková  

organizace 

 

 

 

23. Plnění členům Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019 

 

Předkládá:  Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník MMH 

 

 

 

24. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova  

v roce 2019 

 

Předkládá:  Ing. Milan MENŠÍK, tajemník MMH 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník MMH 

 

 

 

25. Informativní zpráva o činnosti vedení města 

 

Předkládá:  Bc. Josef BĚLICA, primátor města Havířova 

Zpracoval:  Bc. Josef Bělica, primátor města Havířova 

                Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

                Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

                Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný člen RMH pro sport 

 

 

 

26. Vystoupení občanů a interpelace zastupitelů 

 

- tento bod bude zařazen 2 hodiny po zahájení 2. zasedání ZMH   

 



Příloha č. 1 Připravované projekty

Dotační titul/Program Záměr

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace z 

uznatelných 

nákladů Rozpracovanost

IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Mánesova 44, 46, 48, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 81 C, D, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 20, 22, 24, 

Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III Sanace obytného domu 1. Máje 2, Havířov-Město

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019
IROP - Výzva č. 78 - 

Energetické úspory v 

bytových domech III

Sanace obytného domu Dlouhá třída 34 - 42, 

Havířov-Podlesí

MRA - zpracování PD,       

předložení žádosti                    

T: 29.11.2019

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 MŠ Horymírova → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 MŠ U Školy → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR

OPŽP - Snižování spotřeby 

energie - Výzva č. 100 ZŠ Moravská → zateplení + rekuperace 40 + 70 příprava záměrů - OÚR



Moravskoslezský kraj 

(Podpora cestovního 

ruchu) Projekt e-kola příprava žádosti



Příloha č. 2 Podané žádosti

Dotační titul/Program Datum podání Název projektu

Předpokládané 

výdaje

% možné dotace 

z uznatelných 

nákladů

OPZ - výzva č. 80 14.06.2018

Zpracování koncepčních dokumentů pro město Havířov                          

→ Koncepce veřejné zeleně SMH                                                                                  

→ Koncepce rozvoje kultury SMH       9 800 700 95
MV ČR → Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2018 až 2019 (2. kolo) 11.09.2018

Rozšíření kamerového dohlížecího systému o 5 

kamerových bodů na území města 600 000 100
Úřad vlády ČR - program 

Podpora terénní práce na rok 

2019 19.10.2018 Podpora terénní práce na rok 2019 409 475

100 → max do 

výše 300 000 

WIFI4EU → poukázka 07.11.2018 Bezplatné Wi-Fi max 15 000 EUR
Fond Mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 

(17 187 EUR) 25.10.2017

Přeshraniční Catering kultury → poskytovatelem dotace 

projekt označen jako náhradní 429 675 85



Příloha č. 3 Stav řízení, realizace

Název projektu Dotační titul/Program

Předpokládané 

výdaje Stav řízení Peníze na BÚ

Odkanalizování části města Havířova - IV. 

etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 22 811 060 ZVA 9 646 119,07

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Havířov MŠMT ČR 2 743 210

ZVA + vyúčtování 

projektu 2 725 484,00

V. polsko-česká odborná setkání (9 234 

EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 249 318 ZVA + ŽoP

Slezské pohraničí - společná historie měst 

Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná → 

fotosoutěž (4 970 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 129 220 Realizace

Zvyšování kompetencí zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávání OPZ, Výzva č. 33 6 823 738 Realizace 2 343 039,88

Vytvoření strategických dokumentů pro 

město Havířov:                                                                         

- Plán udržitelné mobility ve městě                                                                    

- Koncepce odpadového hospodářství OPZ, Výzva č. 33 6 308 808 Realizace 1 991 952,40
Snižování spotřeby energie                                                                        

ZŠ M. Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 48 950 326 Realizace + RoPD
Nucené větrání s rekuperací na ZŠ M. 

Pujmanové, Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 10 964 615 Realizace + RoPD

Snižování spotřeby energie MŠ Mládí,                        

Havířov-Šumbark OPŽP, Energetické úspory 6 493 472 ZVA 2 358 833,65

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Mládí, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 463 654 ŽoP



Snižování spotřeby energie MŠ Přímá,                          

Havířov-Podlesí OPŽP, Energetické úspory 3 909 731 ZVA 1 284 691,20

Nucené větrání s rekuperací na MŠ Přímá, 

Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 328 045 ŽoP

Rekonstrukce MK U Nádraží

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 16 282 000 Realizace dokončena 14 013 236,97

Cyklostezka Havířov - Žermanická přehrada 

- 2. etapa

IROP, Podpora bezpečnosti 

dopravy a cyklodopravy 7 448 123 Realizace dokončena 6 263 572,61

Odkanalizování části města Havířova - 

lokalita Fryštátská a okolí (V. etapa) OPŽP, Snížení znečištění vod 35 774 898

Realizace + RoPD + 

ŽoP č. 1

Nákup osobních automobilů na alternativní 

pohon - CNG (3 x 50 000,-Kč)

Národní program Životní 

prostředí, Výzva č. 13/2016 1 325 371 ZVA 150 000,00

Sanace obytných domů na ul.:                              

17. listopadu 2 - 6, Havířov-Město                                             

17. listopadu 8 - 14, Havířov-Město                                                        

Mánesova 12 - 16, Havířov-Město                                                     

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                   

→ 31,5% ze způsobilých 

výdajů 49 565 202 Realizace 5 052 161,47

Sanace obytného domu na ul.:                                               

Na Nábřeží 129 - 133, Havířov-Město                                                               

IROP, Energetické úspory v 

bytových domech II                                                                                     

→ 42% ze způsobilých výdajů 20 524 432 Realizace

Předcházení sociálnímu vyloučení v 

Havířově

Úřad vlády ČR - Podpora 

terénní práce 294 982 ZVA 294 982,00

Rozšíření městského kamerového 

dohlížecího systému o tři kamerové body v 

lokalitě umístěného zařízení SUZ

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 600 000 Realizace



Mobilní služebna včetně vnitřního vybavení

MV ČR, Program Podpora 

bezpečnosti v obcích v 

souvislosti s migrací na léta 

2017 až 2019 - SUZ 140517 3 400 000 Realizace 1 338 610,00

Nákup automobilů pro SSMH - obnova 

vozového parku  (max výše dotace 60% -                                                     

1 136 617,50 Kč)

MPSV č. 013 310 - Rozvoj a 

obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 

2016-2020 1 884 113 Realizace

Zpracování strategických dokumentů SMH:                                                                                         

- Vize města 2020+                                                                                   

- Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

a souvisejících aktivit SMH 2020-2024                                                                                 

- Plán rozvoje sportu města Havířova 2018-

2025 OPZ, Výzva č. 58 4 597 500 Realizace 1 310 287,50

Domácí kompostéry a rozšíření sběrné sítě 

na textil a oděvy pro občany města 

Havířova OPŽP, Výzva č. 68 4 894 450 Realizace

Havířov v květech 2018

Moravskoslezský kraj - 

Program podpory aktivit v 

oblasti kultury 3 000 000

Realizace 

dokončena, probíhá 

finanční vypořádání 200 000,00

Snižování spotřeby energie                             

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 14 458 115 Realizace

Nucené větrání s rekuperací na                         

MŠ Petřvaldská, Havířov OPŽP, Energetické úspory 1 962 457 Realizace



VI. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko 125 000 Realizace

Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - 

úsek 17. listopadu - lesopark IROP 25 518 220 Realizace

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II OP VVV 13 413 290 Realizace 2 689 440,86

Asistent prevence kriminality 2018-2020

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 1 961 400 Realizace 558 000,00

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s 

dětmi 2018

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 150 050 Realizace 130 000,00

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich 

rodinami - Nové hrozby

MV ČR - Program prevence 

kriminality na místní úrovni 

2018 53 900

Realizace proběhla v 

10/2018 40 000,00

Přednádražní prostor Havířov ITI/IROP - Udržitelná doprava 121 564 971

projekt doporučen k 

financování

Sanace a rekonstrukce obytného domu na 

ul. Čelakovského v Havířově

IROP - Energetické úspory v 

bytových domech III (de 

minimis) → max 200 000 EUR 28 171 504

projekt doporučen k 

financování

celkem: 469 145 176 52 390 411,61



Příloha č. 4

Zrealizované projekty města v době udržitelnosti

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace v Kč Udržitelnost do

Dům s pečovatelskou službou, ul. Karvinská, 

Havířov SFRB 93 654 000 40 800 000 03.02.2023

Rekonstrukce HD na ul. Tesařská 1

MMR ČR, podpora výstavby 

nájemních bytů pro rok 2005 27 347 646 25 292 699 31.12.2035

Fibichova - oprava bloku obytných domů

Akce financované z rozhodnutí 

PS a Vlády ČR 25 075 000 10 000 000 31.12.2020
Rekonstrukce a modernizace ZŠ Frýdecká v 

Havířově-Bludovicích FM EHP/Norsko 13 524 926 7 022 743 31.12.2020

Protipovodňová hráz AVČ

Moravskoslezský kraj, z Fondů 

EU 26 466 000 10 000 000 31.12.2018

Snižování spotřeby energie v ZŠ 1. máje, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 38 935 600 11 569 581 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Fr. Hrubína, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 43 994 150 15 037 164 30.08.2019
Snižování spotřeby energie v ZŠ Karolíny Světlé, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 26 120 362 18 034 670 25.11.2020
Snižování spotřeby energie v ZŠ Žákovská, 

Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 211 828 14 035 578 30.08.2019

Odkanalizování částí města Havířova, I. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 285 143 497 178 286 226 31.12.2023

Odkanalizování částí města Havířova, II. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 313 793 963 173 561 226 30.09.2024

Odkanalizování částí města Havířova, III. etapa OPŽP, Snížení znečištění vod 72 038 717 49 154 602 31.12.2025
Ozelenění středových pásů ul. Hlavní a Dlouhé 

třídy, Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 11 461 193 2 443 646 30.11.2023



Centrum ICT služeb na MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 28 930 369 24 590 813 31.07.2019

Digitalizace městského archivu

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 44 383 197 36 480 706 31.07.2019

Implementace MIS do struktury MMH

IOP, Zavádění ICT v územní 

veřejné správě 13 207 000 8 129 880 31.07.2019

Sesuv svahu na ul. Svážná OPŽP 1 377 912 1 174 691 31.05.2021
Revitalizace zeleně na území statutárního města 

Havířov

OPŽP, Podpora regenerace 

urbanizované krajiny 782 280 477 466 21.11.2024
Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace 

Centrálního registru vozidel MD ČR 36 300 36 300 30.06.2020

Kino Centrum Havířov

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 123 473 965 38 771 964 13.06.2019

Regenerace náměstí Nad Terasou

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 41 365 128 23 002 744 25.11.2019

Náměstí T.G. Masaryka

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 55 646 248 8 064 083 12.05.2021

Centrum dopravní výchovy, dětské dopravní 

hřiště

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

IPRM ROP Přitažlivé město 

Havířov 17 265 955 13 002 075 04.05.2021
Chodník podél komunikace I/11, Havířov - 

Těrlicko ROP NUTS II Moravskoslezsko 5 030 658 3 530 444 12.11.2020

Autobusová zastávka MK ul. Kpt. Jasioka ROP NUTS II Moravskoslezsko 1 492 012 948 941 18.06.2020
Cyklostezska Havířov - Žermanická přehrada - 

1.etapa ROP NUTS II Moravskoslezsko 8 956 947 6 003 130 04.04.2021



III. polsko-česká odborná setkání (4 822 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 199 892 133 570 30.09.2019

Bav se uč (7 401 EUR)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 516 952 205 224 31.10.2019

Učíme se jazyk hrou                                                                    

(návaznost s "Bav se a uč", Havířov jako 

partnerské město bez finanční účasti)

Fond mikroprojektů 

Euroregionu Těšínské Slezsko - 

Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 0 0 31.10.2019

Poradenské centrum KHAMORO 

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou, 3.1b 1 200 437 848 781 30.06.2022
Regenerace bytových domů na ul. Mládí a M. 

Pujmanové

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 87 921 771 19 999 274 30.06.2020

Zóna Šumbark II Za Teslou - 5.etapa

IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za 

Teslou 11 532 442 9 287 840 30.11.2020

Služby poradenského centra KHAMORO 

OP LZZ, IPRM Zóna Šumbark II 

Za Teslou 7 078 588 6 380 284 30.06.2022
Demolice obytných domů na ul. Obránců míru 9-

15, Havířov-Šumbark → následné využití - 

výstavba workoutového hřiště → předání 

hotového díla 16.11.2017

MMR, Podpora revitalizace 

území 1 572 999 1 158 323 30.11.2022
Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže ve 

statutárním městě Havířov Nadace ČEZ 566 004 200 000 30.06.2020



Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov

OPŽP, Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání 1 334 770 1 124 212 30.10.2024

celkem: 1 477 638 707 758 788 880



Příloha č. 5

Seznam zrealizovaných projektů města 

Název projektu Dotační titul/Program

Celkové skutečné 

výdaje Dotace

eGovernment v obcích - CzechPOINT IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 57 540 48 909
Realizace výstupu z Komunitního plánu města Havířova - 

zpracování katalogu sociálních služeb

Moravskoslezský kraj, Program rozvoje 

sociálních služeb kraje na rok 2008 359 300 264 800

Škola pro život, ZŠ M. Pujmanové ROP NUTS II Moravskoslezsko 9 980 943 8 622 089
Příprava území po ukončení hornické činnosti, Resocializace 

území areálu bývalého Dolu Dukla

Meziresortní komise Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR 252 394 830 250 059 839

Dělený přechod na Národní třídě v Havířově-Městě

Moravskoslezský kraj, DSH 8 Zvyšování 

pasivní bezpečnosti na pozemních 

komunikacích 793 311 344 200
Azylanti Bělorusko a Ukrajina 2009 (použito na rekonstrukci 

chodníků) MV ČR 600 000 600 000

Mobilní služebna Městské policie Havířov 2009 MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 371 798 220 000

Pro bezpečnější Havířov MV ČR, Podpora prevence kriminality 120 000 90 000

Obec přátelská rodině MPSV ČR 400 000 400 000
Předcházení sociálnímu vyloučení v Havířově                     

(2009-2015) Úřad vlády ČR 1 575 838 1 038 893

Zámek Havířov, s.r.o. - oprava střechy

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2010 3 800 000 500 000

Systém včasné intervence (2010-2012) MV ČR, Podpora prevence kriminality 1 864 247 1 368 000

Snižování spotřeby energie v ZŠ Mládežnická, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 44 396 292 17 361 579

Snižování spotřeby energie v ZŠ M. Kudeříkové, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 46 224 943 23 908 747

Snižování spotřeby energie v ZŠ Selská, Havířov OPŽP, Realizace úspor energie 19 558 281 7 307 339



Snižování spotřeby energie v KD Leoše Janáčka v Havířově OPŽP, Realizace úspor energie 8 953 441 2 755 283

Regenerace náměstí U Severky

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 25 800 154 20 715 384

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 135 850 778 105 820 587
Rekonstrukce chodníku v parku Lučina podél ulice Na 

Nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko IPRM ROP 

Přitažlivé město Havířov 37 903 111 29 423 630

Systematizace strategického řízení a plánování na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 271 631 5 330 886
Vytvoření projektové kanceláře a vzdělávání zaměstnanců 

na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 6 185 870 5 126 085

Rekonstrukce silnice II/475 Moravskoslezský kraj 43 800 000 462 464

Pískovcový kříž na ul. Padlých Hrdinů v Havířově-Životicích 

(krucifix s reliefem)

Moravskoslezský kraj, Program obnovy 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v MSK na rok 2011 112 200 56 100

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MMH

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 5 030 007 4 204 897

Pojďme se vzdělávat

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 725 812 2 316 940

Havířov v květech - rok 2011

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000

Zámek Havířov - Nová okna

Moravskoslezský kraj, Program podpory 

kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v 

Moravskoslezském kraji na rok 2011 1 449 251 350 000

Povodně 2010 - sesuv na ul. Hálkova Fond Solidarity EU prostřednictvím KÚ MSK 19 203 892 11 111 868
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2012 MV ČR 178 128 178 128



Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 194 450 175 000

Ženy, naučte se bránit!

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2012 57 960 52 000

Přírodou všemi smysly

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 740 984 1 410 198

Dýchejme zdravě

SFŽP, Program podpory ozdravných pobytů 

dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 1 731 840 1 541 600

Projekt ozdravných pobytů dětí předškolního věku 

Moravskoslezský kraj, v rámci dotačního 

programu - Příspěvky na ozdravné pobyty 449 364 224 682

Havířov v květech - rok 2013

Moravskoslezský kraj, Program podpory v 

oblasti kultury na rok 2011 3 000 000 150 000
Revitalizace dětského hřiště v Havířově-Šumbarku k 

volnočasovému využití Nadace OKD - Sídliště žije 482 900 386 320

Štědrý večer pro osamělé seniory (2013) Nadace OKD - Pro radost 31 250 21 100
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2013 MV ČR 196 592 196 592

Poradenské centrum KHAMORO bezpečné pracoviště

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2013 37 512 31 000

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v 

rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností SMO ČR 2 074 441 2 074 441
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2014 MV ČR 148 728 148 728
Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi (2010-

2015)

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 739 590 623 000

Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 29 498 21 898



Prevence předlužení a podvodů pro seniory

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 20 500 14 000

Asistent prevence kriminality

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2015 489 829 369 106
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2015 MV ČR 165 696 165 696

Havířov v květech - rok 2015

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje - KÚ MSK 1 200 754 150 000
1. etapa - Obytná ulice E. Destinnové a H. Malířové + 

obratiště autobusů ul. Lidická IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 62 229 000 42 947 991

2. etapa - Ulice U Tesly a Šípková, plocha u ul. Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 32 400 000 27 553 590

3. etapa - Obytná ulice Mládí IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2a 51 704 391 42 080 614

Vzdělávání v eGovernmentu v ORP Havířov 

OP LZZ, Posilování institucionální kapacity a 

efektivnosti veřejné správy 2 156 740 1 619 952
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení 

technologického centra a pořízení elektronické spisové 

služby IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 665 764 3 358 971
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2016 MV ČR 340 762 340 762

Asistent prevence kriminality 2016

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 638 000 455 059

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 142 800 113 000

Informační brožura "Průvodce bezpečným městem"

MV ČR, Program Prevence kriminality v 

roce 2016 45 000 39 746
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení MV ČR 1 000 000 1 000 000
Neinvestiční účelová dotace na zajištění akceschopnosti 

JSDH v obci MV-GŘ HZS 19 167 19 167



Regenerace  obytného domu na ul. H. Malířové 2, 4, 6 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 27 409 000 5 624 669

Regenerace obytného domu na ul. Jarošova 31b/1194 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 18 974 000 4 654 167

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  14,16 IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 10 676 074 2 735 770

Regenerace obytného domu na ul. E. Destinnové  1a,1b,1c IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou, 5.2b 25 421 813 5 550 417
Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné 

implementace nových výukových materiálů v základních 

školách na území města Havířova OP VK, 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 10 047 884 10 047 884

Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v 

základních školách na území města Havířova

OP VK, 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků 

se speciálními potřebami 18 393 005 18 393 005

Vznik centra DVPP na území města Havířova - Zvyšování 

kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků

OP VK, 1.3 - Další vzdělávání pracovníků 

škol a školských zařízení 4 422 606 4 422 606

Sanace obytného domu na ul. Tolstého 941, Havířov-Město SFŽP - program Zelená úsporám 14 748 760 1 424 979

Sanace obytného domu na ul. Sukova 819, Havířov-Město SFŽP - program Zelená úsporám 14 252 850 2 415 250

Sanace obytného domu na ul. J. Jabůrkové 1,3 a 5, Havířov-

Město SFŽP - program Zelená úsporám 11 584 140 2 530 350

Sanace obytného domu na ul. Střední 504, Havířov-

Šumbark SFŽP - program Zelená úsporám 22 874 276 3 140 145

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu

ROP NUTS II Moravskoslezsko                         

IPRM ROP Přitažlivé město Havířov 65 322 908 53 853 801



Historie psaná uhlím - hornické tradice partnerských měst 

Havířova a Jastrzebie-Zdrój (29 098 EUR)

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 2 070 983 800 256
Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój 

v kontextu regionálních a přeshraničních železničních 

spojení → bez finanční účasti

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko 0 0
Účelová neinvestiční dotace - na rozvoj obce, kde se nachází 

azylové zařízení - 2017 MV ČR 375 940 375 940

Asistent prevence kriminality 2017

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 456 699 385 716

Ženy naučte se bránit II.

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 77 435 56 999

Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi

MV ČR, Program Prevence kriminality na 

místní úrovni 2017 140 560 110 760

Zóna Šumbark II Za Teslou - 4. etapa IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 30 856 195 23 019 724

Regenerace obytných domů na ul. Lidické a M. Pujmanové IOP, IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 23 546 194 8 915 244
Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Vnitřní integrace 

úřadu obcí s rozšířenou působností (část III.) IOP, Zavádění ICT v územní veřejné správě 1 452 000 1 234 200
Zlepšování systému povodňové služby a preventivní 

protipovodňové ochrany pro statutární město Havířov

OPŽP, Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní 23 685 330 21 316 797

II. polsko-česká odborná setkání

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Ślask Cieszynski OP přeshraniční 

spolupráce ČR-PR 2007-2013 216 254 183 660

celkem: 1 174 100 016 798 613 199
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Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci  
 

Článek I 

Smluvní strany  

 

Poskytovatel:  statutární město Havířov 

Sídlo:  736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

Zastoupen: Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1 

Číslo účtu:  94-810791/0710 

není zapsán ve veřejném rejstříku  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

Příjemce:   

Sídlo:  

Zastoupen:  

IČO:  

DIČ:   

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:   

není zapsán ve veřejném rejstříku 

(dále jen „příjemce“)  

 

Článek II 

Předmět a účel smlouvy  

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout v roce 2018 příjemci, 

příspěvkové organizaci zřízené poskytovatelem, na níže uvedený účel a podle dále 

sjednaných podmínek bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši …….. Kč (dále jen 

„finanční výpomoc“), a závazek příjemce finanční výpomoc užít v souladu s účelem této 

smlouvy a vrátit ji poskytovateli ve stanovené lhůtě.  

2. Finanční výpomoc poskytovatel poskytuje příjemci výhradně za účelem předfinancování 

projektu „……název…..“ realizovaného v rámci OP VVV výzvy č. 02_18_063 Šablony II 

v prioritní ose 3 (dále jen „projekt“). 

3. Dotace na projekt bude příjemci poskytnuta z Evropského sociálního fondu nejpozději 

v roce 2019.  

4. Projekt, pro který bude příjemci poskytnuta dotace, bude realizován v letech 2018 - 

………..  

5. Příjemce prohlašuje, že celkové předpokládané uznatelné náklady na realizaci projektu činí 

……… Kč. 

6. Příjemce prohlašuje, že dotace z prostředků Evropského sociálního fondu činí 100 % 

předpokládaných nákladů. 

7. Finanční výpomoc bude poskytovatelem poskytnuta příjemci ve výši ……………..…Kč  

na financování projektu na období září 2018 – prosinec 2018. 

8. Finanční prostředky na úhradu předpokládaných uznatelných nákladů projektu 

poskytovatel poskytne ve výši ……... Kč formou návratné finanční výpomoci dle § 34 

janpil
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2
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zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) na základě této 

smlouvy. 

Článek III 

Poskytnutí finanční výpomoci  

 

1. Poskytovatel poskytne příjemci finanční výpomoc jednorázovým převodem na účet 

příjemce uvedený v Článku I této smlouvy do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

2. Příjemce finanční výpomoc přijímá a zavazuje se ji užít na realizaci projektu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s právními předpisy.  

3. Poskytnutí finanční výpomoci je bezúročné.  

Článek IV 

Závazky příjemce 

 

1. Příjemce finanční výpomoci se zavazuje:  

a) vrátit zpět poskytovateli finanční výpomoc neprodleně po obdržení dotace na projekt, 

nejpozději však do 30. 6. 2019, na účet poskytovatele uvedený v Článku I této smlouvy. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce. 

b) oznámit poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury písemně nebo ústně 

do písemného protokolu skutečnost, že realizaci projektu nezahájí, anebo projekt 

nedokončí, přičemž uvede důvody. Toto oznámení podá  do 7 dnů od vzniku rozhodné 

skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. Příjemce finanční 

výpomoci je následně povinen vrátit finanční výpomoc zpět poskytovateli v plné výši 

na účet poskytovatele č. 1721604319/0800, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

vzniku rozhodné skutečnosti, která vedla k nezahájení či nedokončení projektu. 

Rozhodným okamžikem vrácení finanční výpomoci zpět na účet poskytovatele je den 

jejího odepsání z účtu příjemce.   

c) oznámit písemně poskytovateli prostřednictvím odboru školství a kultury neprodleně, 

nejpozději však do 14 dnů, případnou změnu svých identifikačních údajů uvedených 

v této smlouvě a všechny změny související s čerpáním finanční výpomoci. V případě 

změny účtu je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k účtu, a to kopii příslušné 

smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Z důvodu změn identifikačních údajů 

smluvních stran či změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

d) umožnit poskytovateli v souladu s právními předpisy řádné provedení průběžné a 

následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté finanční výpomoci, 

její použití k účelu, který je v souladu s touto smlouvou a předložit ke kontrole všechny 

potřebné účetní a jiné doklady.  

2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou finanční výpomoc na jiný právní subjekt, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Článek V 

Doložka platnosti 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

Poskytnutí předmětné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo 

města Havířova dne………….., usnesením čís. …………... 
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Článek VI 

Zvláštní ujednání 

 

1. Příjemce souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené na 

Magistrátu města Havířova.   

2. Příjemce podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zveřejněním informací   

o poskytnutí finanční výpomoci na webových stránkách poskytovatele, příp. v tisku a 

sdělovacích prostředcích.  

3. Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

budou uveřejněny v Registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Poskytovatel zajistí 

zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. 

Článek VII 

Důsledky porušení podmínek 

 

1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, poskytovatel uloží příjemci odvod  za 

porušení rozpočtové kázně dle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech.  

2. Použití finanční výpomoci v rozporu s účelem této smlouvy nebo nevrácení finanční 

výpomoci ve stanoveném termínu je považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu  

§ 28 zákona o rozpočtových pravidlech.  

Článek VIII 

Závěrečná ujednání 

 

1. Práva a povinnosti neuvedené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech.   

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, 

vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této 

smlouvy označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 

příjemce finanční výpomoci a zbývající 1 si ponechá poskytovatel.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  

a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti tato smlouva nabývá  dnem  uveřejnění 

v Registru smluv.  

 

Havířov dne  Havířov dne 

  

Za poskytovatele: Za příjemce:       

  

 

………………………….. 

 

………………………………. 

Mgr. Jana Feberová 

náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

  

 

 

 

Jméno + příjmení                                                                                         

funkce 

https://smlouvy.gov.cz/
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Důvodová zpráva: 

 

Dne 8. 10. 2018 podala Taneční škola Horizonty Havířov, z. s., IČO 22844201 (dále jen 

„Horizonty“), žádost o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu 

statutárního města Havířova, OJ 10 – Ostatní dotace a dary na rok 2018, na projekt „Účast TŠ 

Horizonty na Mistrovství světa 2018“.  

 

Účastí na Mistrovství Evropy v disco dance v Chomutově získaly Horizonty ve dnech  

21. - 24. 6. 2018 s dětskou taneční formací LAMAS titul nejvyšší, staly se MISTRY 

EVROPY.  

Tím se nominovaly na Mistrovství světa 2018 v disco dance, které se konalo ve dnech  

11. - 14. 10. 2018 ve švédském Orebru. Ze světové soutěže se vrátily s vynikajícími úspěchy:  

- dětská skupina Lamas (velká formace - děti do 11 let) získala titul VICEMISTR SVĚTA   

   2018, 

- dětská skupina SuperKIDS (malá formace - 7 tanečních dětí do 11 let) získala titul MISTR   

   SVĚTA 2018.  

 

TŠ Horizonty Havířov, z. s., byly v roce 2018 poskytnuty dotace ve výši 200 000 Kč                              

na činnost v roce 2018 a ve výši 50 000 Kč na účast TŠ Horizonty na Mistrovství Evropy 

2018.  

 

Stanovisko OŠK: 

Poskytování dotací (projednávání žádostí) mimo řádné termíny, je v souladu s ustanovením 

Čl. V, bodu 3. platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Havířova 

možné v případě, že žádost o dotaci byla podána mimo řádný termín z důvodu nepředvídané 

situace či krizového stavu. V případě žádosti Horizontů se z důvodu vítězství na Mistrovství 

Evropy v červnu 2018 jedná o nepředvídanou situaci.  

 

Zůstatek nevázaných finančních prostředků výdajové části OJ 10 - Ostatní dotace a dary 

rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2018 v mimosportovní oblasti k 20. 11. 2018 

činí 152 600 Kč (nerealizované projekty, vratky). 



příloha č. 1 

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

leden * Krajina v proměnách světla MK pob. J. Seiferta

Výstava fotografického sdružení 

DDR, vernisáž s vystoupením kapely 

Bída s nouzí

www.knih-havirov.cz

leden 16. 1. Promítání filmu Jan Palach MKS Kino Centrum
Promítání k 50. výročí upálení Jana 

Palacha
www.mkshavirov.cz

leden 18. 1. Novoroční koncert MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní úvod do Nového roku 

města
www.mkshavirov.cz

leden * Bowlingový turnaj SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Bowlingový turnaj o pohár ředitele veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

únor 6. 2. Ocenění dárců krve OŠK, MKS KD Radost

Slavnostní předání ocenění 

dobrovolným dárcům krve spojené 

s kulturním programem

OŠK - stanovení ocenění, vstup 

zdarma, u příležitosti 100. výročí 

založení Československého 

Červeného kříže

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 

únor 7. - 10. 2. SCANDI MKS Kino Centrum Přehlídka severské kinematografie www.mkshavirov.cz

únor 18. 2. Letem rokem 2018 MK
Stálá výstavní expozice 

Společenský dům Reneta

Beseda s kronikářkou Hanou 

Dvořákovou o dění v Havířově 

v r. 2018

vstup zdarma www.knih-havirov.cz

únor 22. 2. Reprezentační ples statutárního města Havířova MKS Společenský dům Havířov 

Společenský večer s programem 

a tombolou. Rozhodnutím RMH je 

výtěžek plesu věnován 

na humanitární účely.

www.mkshavirov.cz 

únor únor-květen Virtuální univerzita 3. věku MK
Svornosti, odd. hudby 

a umění
Pro aktivní seniory www.knih-havirov.cz

únor 27. 2. Výstava J. Fajkuse MK
Svornosti, odd. hudby 

a umění

Výstava k 95. výročí narození a 10. 

výročí úmrtí havířovského malíře a 

výtvarníka

www.knih-havirov.cz

březen březen-červen Pasování prvňáčků MK dětská oddělení knihovny

Slavnostní pasování prvňáčků 

na čtenáře knihovny, kulturní 

program, registrace na 1 rok 

zdarma

www.knih-havirov.cz

březen 7. - 10. 3. Oscar 2018 MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Oscar 2018
www.mkshavirov.cz

březen 21. - 24. 3. České filmové žně MKS Kino Centrum
Přehlídka nejúspěšnějších filmů 

oceněných titulem Český lev 2018
www.mkshavirov.cz

březen 27. 3. Krajský den učitelů MSK KD Radost www.msk.cz

březen 28. 3. Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů OŠK, MKS Společenský dům Havířov 

Slavnostní předání ocenění 

pedagogickým pracovníkům, 

družstvům/kolektivům, žákům. 

OŠK - stanovení ocenění,          vstup 

zdarma

www.havirov-city.cz, 

www.mkshavirov.cz 
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Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

březen 29. - 30. 3.
Noc s Andersenem (ukončení akce Březen, měsíc 

čtenářů)
MK

Svornosti. J.Seiferta, 

Šrámkova, Gen. Svobody

Spaní dětí v knihovně, ukončení 

akce Březen, měsíc čtenářů; celý 

březen se konají akce na podporu 

čtenářství ve všech pobočkách 

knihovny

www.knih-havirov.cz

duben 5. 4. MISS RENETA

Klub přátel školy, 

Havířov–Pr. Suchá, 

SŠ Havířov-Pr. 

Suchá, 

MKS-

spolupořadatel

KD Leoše Janáčka
Mezinárodní projekt soutěže krásy 

studentek středních škol. 

casting 19. 1. a 26. 1. 2019, příprava 

finále leden - duben
www.missreneta.cz 

duben 7. 4. - 13. 4. MINITEATRO Jiřího Tibitanzla 
MKS, "Spolek 

MINITEATRO"

Loutkový sál KD Petra 

Bezruče

Celostátní přehlídka zájezdových 

divadel - 28. ročník. 

Akce se uskuteční pouze 

za předpokladu, že Spolku 

MINITEATRO bude přidělena dotace 

dle předložené žádosti. 

www.miniteatro.wz.cz 

duben 13. 4. - 19. 4. Velikonoční městečko MKS náměstí Republiky 
Prodejní jarmark s kulturním 

programem, připomínka tradic 

velikonočních svátků 

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

duben
návaznost na FF 

v Cannes, 

Francie

Dny evropského filmu "Ozvěny v regionech" MKS Kino Centrum
To nejlepší z novinek evropského 

filmu
www.mkshavirov.cz 

duben * Velikonoční turnaj SSRZ Sportovní hala Žákovská Badmintonový turnaj ve čtyřhře veřejně přístupný turnaj www.ssrz.cz

duben * Semínkovna MK pob. J. Seiferta

Jarní setkání zapálených zahrádkářů 

a pěstitelů s výměnou zkušeností o 

pěstování bez chemie

www.knih-havirov.cz

duben 16. 4.
Ocenění osobností ve vybraných oblastech 

společenského života a udělení Ceny města Havířova 

za rok 2018

OŠK, MKS KD Leoše Janáčka
Slavnostní předání ocenění a Ceny 

města Havířova vybraným 

osobnostem 

OŠK - stanovení ocenění, vstup 

zdarma

www.havirov-city.cz,  

www.mkshavirov.cz 

duben 23. 4. - 26. 4. Den Země                                                 OŠK, MK

náměstí Republiky, pobočky 

MK, travnatá plocha mezi ul. 

Fibichova a Beethovenova a 

další

Program environmentální výchovy, 

přednášky, soutěže, prezentace 

ekologických neziskových organizací 

www.havirov-city.cz; www.knih-

havirov.cz

květen 1. 5. Májové dny MKS náměstí Republiky 

Kulturní program na náměstí 

Republiky k oslavě významných 

květnových výročí

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

květen 10. 5. GALAKONCERT TALENT MKS 
výběrová kola - KD Radost, 

finále - KD Petra Bezruče

Mezinárodní soutěž amatérských 

zpěváků populární hudby ve čtyřech 

věkových kategoriích.

(předkola 8. a 22. 3.) www.mkshavirov.cz

květen * Ekolympiáda MK pobočka J. Seiferta

Ekologická soutěž pro 3-členná 

družstva dětí ZŠ regionu; hlavní 

cena: ekodort

www.knih-havirov.cz
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květen 23. 5. FunCon v Káčku MK K-Klub (nově otevřen)

Akce pro milovníky sci-fi a fantasy, 

vstup pouze v převleku; hry, filmy, 

beseda

www.knih-havirov.cz

květen 23. - 26. 5. Umělci ve filmu MKS Kino Centrum
Přehlídka filmových portrétů 

významných umělců
www.mkshavirov.cz 

květen 29. 5. Den dětí MK
pob. Gen. Svobody, Havířov - 

Šumbark
Zábavné odpoledne pro děti www.knih-havirov.cz

červen 1. 6. Den otevřených dveří SSRZ Havířovská sportoviště
Seznámení s jednotlivými 

sportovišti SSRZ Havířov
vstup zdarma www.ssrz.cz

červen 1. 6. Den dětí MKS náměstí Republiky 
Zábavný program pro děti                                                  

a mládež k svátku dětí.                                   
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

červen 17. 6. 
Koncert Mezinárodního hudebního festivalu Leoše 

Janáčka

Janáčkův máj, 

o.p.s.
KD Petra Bezruče Koncert I. Ženatého a K. Košárka www.mhflj.cz

červen 22. 6. Festiválek v letním MKS Letní kino
4. ročník soutěžní přehlídky 

havířovským amatérských kapel
www.mkshavirov.cz

červen červen - srpen Fotosoutěž pro amatéry MK Šrámkova, odd. pro dospělé 10. ročník fotosoutěže pro amatéry
vyhodnocení v září, výstava 

soutěžních fotografií od 11.9.-

13.11.

www.knih-havirov.cz

červen červen - srpen Pirátské prázdniny MK Šrámkova, dětské odd.
Prázdninové úterky, vyrábění, čtení, 

hraní v knihovně
www.knih-havirov.cz

červen * 4. utkání ALL STARS HLZŠ OŠK, ASTERIX Městská sportovní hala 

Závěrečný turnaj Havířovské ligy 

základních škol, vč. vyhodnocení 

Havířovské ligy středních škol

www.havirov-city.cz

červenec 4. 7. Výročí tragédie na Dole Dukla OKP
Památník v areálu Dolu 

Dukla
Pietní vzpomínka www.havirov-city.cz

červenec 14., 28. 7. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec 14., 28. 7. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti 

před koncertem dechové hudby 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

červencovou neděli

www.mkshavirov.cz

červenec * O POHÁR SSRZ HAVÍŘOV- skoky z věže, ročník 2019 SSRZ Letní koupaliště Skoky z 10m věže, ročník 2019 www.ssrz.cz

srpen 3. 8. Pietní akt v Životicích OKP, MKS Památník životické tragédie
Pietní vzpomínka s kulturním 

programem
www.havirov-city.cz

srpen 11., 25. 8. Promenádní koncerty MKS park za KD Radost 
Koncerty dechových hudeb + 

interpreti TV ŠLÁGR 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz 

srpen 11., 25. 8. Pohádky v parku MKS park za KD Radost 
Hrané pohádky pro děti 

před koncertem dechové hudby 

vstup zdarma, v případě získání 

dotace z Nadace OKD - každou 

srpnovou neděli

www.mkshavirov.cz

září * Veletrh poskytovatelů sociálních služeb OSV náměstí Republiky

Prezentace poskytovatelů sociálních 

služeb a návazných aktivit, hudební 

program

vstup zdarma www.havirov-city.cz

září 6. - 7. 9. 2019 Havířovské slavnosti MKS 
areál Městské sportovní 

haly 

Bohatý hudební program doplněný 

soutěžemi pro veřejnost. Tradiční 

městské slavnosti.

www.mkshavirov.cz 
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příloha č. 1 

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

září 9. 9. - 30. 9.
Spolupráce se SONS (Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých)
MK

Svornosti, odd. hudby 

a umění

Výstava prací nevidomých 

a slabozrakých umělců; 12. 9. 

koncert

www.havirov-city.cz

září 16. - 20. 9. Evropský týden mobility, Evropský den bez aut OŠK náměstí Republiky

Prezentace neziskových organizací se 

zaměřením na ekologickou dopravu, 

sportovní aktivity související s 

ekologickou tématikou.

www.havirov-city.cz

září 28. 9. Svatováclavské bruslení SSRZ
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)

Zahájení sezony, jmenovec sv. Václava 

vstup zdarma
www.ssrz.cz

září - 

říjen
* Tematická odborná konference

 odbory MMH- 

OŽP, OKS, OÚR, 

MKS

KD Radost 
Odborná konference "Zelená 

města"
www.mkshavirov.cz 

říjen 30. 9. - 4. 10. Týden knihoven, Knihfest MK všechny pobočky
Celostátní knihovnická akce 

na podporu knihoven a čtenářství
www.knih-havirov.cz

 říjen 1. - 31. 10. Knihovnický měsíc MK pobočka Dolní Datyně

Celý měsíc akcí; soutěž v malování 

obrázků na téma Moje kniha o Plný 

pytel sladkostí 

www.knih-havirov.cz

 říjen 3. - 6. 10. BE2CAN MKS Kino Centrum
Přehlídka vyznamenaných filmů 

z nejslavnějších filmových festivalů
www.mkshavirov.cz

říjen 21. 10. Důl Dukla v proměnách času MK
Stálá výstavní expozice 

Společenský dům Reneta
Křest brožury vstup zdarma www.knih-havirov.cz

říjen 30. 10. Halloween v knihovně MK vybrané pobočky Pojďme se bát do knihovny www.knih-havirov.cz

říjen * Halloweenské bruslení SSRZ 
Víceúčelová hala (zimní 

stadion)
Veřejné bruslení (v maskách) www.ssrz.cz

 říjen * Festival varhanní hudby VOX ORGANI MKS KD Radost 
IX. ročník mezinárodního festivalu 

varhanní  hudby. 

Akce se uskuteční pouze 

za předpokladu, že MKS Havířov 

bude přidělena dotace 

z Moravskoslezského kraje. 

www.mkshavirov.cz

listopad 15. - 17. 11. Přehlídka filmů k 30. výročí Sametové revoluce MKS Kino Centrum Filmová přehlídka www.mkshavirov.cz

listopad 15. - 17. 11. Výstava fotografií k 30. výročí Sametové revoluce MKS Kino Centrum Výstava www.mkshavirov.cz

listopad 21. - 24. 11. Balkánský maratón MKS Kino Centrum

Filmová přehlídka 

nejpozoruhodnějších filmů 

z kinematografie balkánských zemí 

www.mkshavirov.cz

listopad-

prosinec
Vánoční tvoření MK všechna oddělení knihovny Vánoční tvoření, zvyky, povídání… www.knih-havirov.cz

prosinec 29. 11. - 22. 12. Vánoční městečko MKS náměstí Republiky 

Prodejní jarmark s kulturním 

programem, ukázky tradic a zvyků, 

výtvarné dílny, připomínka tradic 

vánočních svátků .

vstup zdarma www.mkshavirov.cz 
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příloha č. 1 

Měsíc
Předpokládané 

datum konání
Název akce Pořadatel Místo konání Specifikace obsahové náplně akce Poznámka Dostupné informace

prosinec 30. 11. Rozsvícení městského vánočního stromu MKS náměstí Republiky 
Kulturní program spojený 

s rozsvícením vánočního stromu.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz

prosinec 5. 12. Mikuláš  (v rámci akce Vánoční městečko) MKS náměstí Republiky 
Mikuláš naděluje - kulturní 

program.
vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

prosinec 12. 12. Vánočka v Káčku MK K-Klub (nově otevřen) Vánoční atmosféra v K-klubu www.knih-havirov.cz

prosinec
31. 12. 2019/ 

1. 1. 2020
Novoroční ohňostroj MKS náměstí Republiky Oslava příchodu Nového roku. vstup zdarma www.mkshavirov.cz 

Legenda:
*  

MK Městská knihovna Havířov
MKS Městské kulturní středisko Havířov
SSRZ Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov
KD kulturní dům
MMH Magistrát města Havířova
OŽP odbor životního prostředí
OKS odbor komunálních služeb
OÚR odbor územního rozvoje
OŠK odbor školství a kultury
OKP odbor kancelář primátora
OSV odbor sociálních věcí
MSK Moravskoslezský kraj

Zpracováno z podkladů zaslaných: MKS, MK, SSRZ, OŠK, OSV, OKP

Zpracovalo: oddělení dotací a volnočasových aktivit OŠK
Dne: 8. 11. 2018

termín akce bude upřesněn pořadatelem akce na webových stránkách

Změna programů a termínů vyhrazena. Termíny uvedené v harmonogramu celoměstských akcí mohou být z organizačních důvodů upraveny. Nastane-li takový případ, budou občané města o této skutečnosti informováni 

prostřednictvím webových stránek pořadatele akce.
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201 

    Zkrácený název: MŠ Čs. armády Havířov 

2. Sídlo:                                           Československé armády 201/5, Havířov-Město, 736 01 

3. IČO:                                             619 885 61  

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: 8apmyh5 

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných  

   právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové  

   kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

     3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.2.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem                           

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku                       

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby                     

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat               

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou                         

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 

 



9 

 

4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/13/2015              

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření                

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Město Čs. armády 5/201 

IČO: 61988561 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

308 ostatní plocha – zeleň 2 841 
 

Havířov-město 

 
 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí - ne 

 

Mateřská škola sídlí v nebytových prostorách obytného domu ve vlastnictví jiného právního 

subjektu. 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 

    Zkrácený název: MŠ Horymírova Havířov 

2. Sídlo:                                           Horymírova 1194/7, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             619 886 34 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO:  cinmybw 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem                          

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby                      

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat                

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou                       

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/14/2015            

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření   

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194 

IČO: 61988634 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

2094 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
456 1194 Havířov-město 

2096/1 ostatní plocha – zeleň 3 147 
 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1194 
budova MŠ Horymírova 

1964 
2094 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 

    Zkrácený název: MŠ Lípová Havířov 

2. Sídlo:                                           Lípová 718/15, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             658 907 01 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště: Karla Čapka 800/8, Havířov-Město, 736 01  

6. ID datové schránky PO:          3nmuhxp 

  

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.2.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem                   

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/15/2015           

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15 

IČO: 65890701 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

582 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Lípová) 
370 718 Havířov-město 

583/1 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(MŠ Lípová) 

3 135 
 

 
Havířov-město 

704 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Čapkova) 
344 800 Havířov-město 

705 

ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  

(MŠ Čapkova) 

3 371  Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

718 
budova MŠ Lípová 

1961 
582 Havířov-město 

800 
budova MŠ Čapkova 

1963 
704 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 

    Zkrácený název: MŠ Puškinova Havířov 

2. Sídlo:                                           A. S. Puškina 908/7a, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             619 887 07 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO:  9cej78p 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
 
 
 
 
 



2 

 

Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků, 

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.3.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 

 

 



5 

 

Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/16/2015          

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                           
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908 

IČO: 61988707 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

876 zastavěná plocha a nádvoří  325 908 Havířov-město 

877 ostatní plocha – zeleň 2 241 
 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

908 
budova MŠ Puškinova 

1963 
876 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 

    Zkrácený název: MŠ Radniční Havířov 

2. Sídlo:                                           Radniční 619/7, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             61988715  

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. Odloučené pracoviště:                 Resslova 497/2, Havířov-Město, 736 01  

6. ID datové schránky PO:          tzphp2h 

  

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

     3.1. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/17/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                         
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619 

IČO: 61988715 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

401 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Radniční) 
436 619 Havířov-město 

402/1 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ Radniční) 
2 661 

 

 
Havířov-město 

1105 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Resslova) 
377 497 Havířov-město 

1106/1 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ Resslova) 
3 084  Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

619 
budova MŠ Radniční 

1961 
401 Havířov-město 

497 
budova MŠ Resslova 

1961 
1105 Havířov-město 

 
 



1 

 

Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a 

    Zkrácený název: MŠ Sukova Havířov 

2. Sídlo:                                           Sukova 820/2a, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             65890710 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO:  fz3timu 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

       činnosti, 

3.3. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/19/2015/  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                              
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Město Sukova 2a  

IČO: 65890710 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

520 zastavěná plocha a nádvoří 331 820 Havířov-město 

521/1 ostatní plocha - zeleň 3 760 
 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

820 
budova MŠ* 

1962 
520 Havířov-město 

 

 

* část MŠ (komunikační plochy a kuchyň, včetně sociálního zařízení a zázemí kuchyně) je 

 v obytném domě č. p. 819, který je majetkem statutárního města Havířov Havířova a který, 

na základě smlouvy, spravuje Městská realitní agentura, s.r.o. 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, 

příspěvková organizace 

    Zkrácený název: MŠ Švabinského „Duhový korálek“ Havířov 

2. Sídlo:                                           Švabinského 993/7, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             709 582 54 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO:  ukc55be 

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské 

        činnosti, 

3.2. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/20/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993,       

příspěvková organizace 

IČO: 70958254 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

963 zastavěná plocha a nádvoří  331 993 Havířov-město 

964/1 ostatní plocha – zeleň 2 589 
 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

993 
budova MŠ Švabinského 

1965 
963 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 
 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60 

    Zkrácený název: MŠ U Stromovky Havířov 

2. Sídlo:                                           U Stromovky 415/60, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             658 906 98 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: ke8fqxp 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové  

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat na 

dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/21/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60 

IČO: 65890698 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1312 zastavěná plocha a nádvoří  937 
 

Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí - ne 

 

Mateřská škola sídlí v nebytových prostorách obytného domu ve vlastnictví jiného právního 

subjektu. 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 

    Zkrácený název: MŠ Balzacova Havířov 

2. Sídlo:                                           Balzacova 1190/2, Havířov-Podlesí, 736 01 

3. IČO:                                             619 886 85 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. Odloučené pracoviště:                 Kosmonautů 1319/4, Havířov-Podlesí, 736 01 

6. ID datové schránky PO: qt3ghe5  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
 
 
 
 



2 

 

Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků a zajištění dietního stravování, 

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

       činnosti, 

3.3. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 

 

 

 

 

 



3 

 

Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/22/15  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu 
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190 

IČO: 61988685 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

274/1 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Balzacova) 
960 1190 Bludovice 

274/2 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ Balzacova) 
3 583  Bludovice 

203/28 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Kosmonautů) 
573 1319 Bludovice 

203/29 

ostatní plocha –  

ostatní komunikace  

(MŠ Kosmonautů) 

2 738  Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1190 
budova MŠ Balzacova 

1968 
274/1 Bludovice 

1319 
budova MŠ Kosmonautů 

1977 
203/28 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, 

Čelakovského 4/1240, příspěvková organizace 

    Zkrácený název:                          MŠ „U kamarádů“ Havířov 

2. Sídlo:                                           Čelakovského 1240/4, Havířov-Podlesí, 736 01 

3. IČO:                                             709 582 89 

4. Právní forma:  příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: sm9kq94 

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

       činnosti, 

3.3. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/23/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                   Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                    primátor města                             náměstkyně primátora  

                                                                                                  pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240,       

příspěvková organizace 

IČO: 70958289 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

52 zastavěná plocha a nádvoří  977 1240 Bludovice 

53/1 ostatní plocha – zeleň 2 747 
 

 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1240 
budova MŠ Čelakovského  

1967 
52 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, 

příspěvková organizace 

    Zkrácený název: MŠ E. Holuba Havířov 

2. Sídlo:                                           Emila Holuba 1403/7, Havířov-Podlesí, 736 01  

3. IČO:                                             709 582 20 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO:          3fikq9w 

  

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2.  zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové  

 kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3.  zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4.  zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  
 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  

 

 



4 

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/24/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                   Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                    primátor města                             náměstkyně primátora  

                                                                                                  pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403,       

příspěvková organizace 

IČO: 70958220 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

236/1 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
962 1403 Bludovice 

236/2 ostatní plocha – zeleň 3 697 
 

 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1403 
budova MŠ E. Holuba 

1964 
236/1 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, 

                                                         příspěvková organizace 

    Zkrácený název: MŠ Přímá Havířov 

2. Sídlo:                                           Přímá 1333/8, Havířov-Podlesí, 736 01 

3. IČO:                                             709 582 46 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: b8tkraq  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.3.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/26./2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                        
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333,  

příspěvková organizace 

IČO: 70958246 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

179/1 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
960 1333 Bludovice 

179/2 ostatní plocha – zeleň 3 705 
 

 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1333 
budova MŠ Přímá 

1963 
179/1 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                          Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 

    Zkrácený název:                           MŠ Mládí Havířov 

2. Sídlo:                                           Mládí 1147/23, Havířov-Šumbark, 736 01 

3. IČO:                                             619 885 96 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO:  e74u62x  

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
 
 
 
 
 



2 

 

Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.3.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/27/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147  

IČO: 61988596 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

944/514 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
1 368 1147 Šumbark 

944/515 
ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha 
5 075 

 

 
Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1147 
budova MŠ Mládí 

1985 
944/514 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, 

příspěvková organizace  

    Zkrácený název: MŠ Moravská Havířov 

2. Sídlo:                                           Moravská 404/14, Havířov-Šumbark, 736 01                                        

3. IČO: 619 885 88 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště: U Školy 145/17, Havířov – Dolní Suchá, 735 64 

6. ID datové schránky PO: s7pgh58  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.2.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 

 

 

 



5 

 

Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/30/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                                 náměstek primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace 

IČO: 61988588 

 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m
2
 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

2105/397 
zastavěná plocha  

a nádvoří (MŠ Moravská) 
1 040 404 Šumbark 

2105/382 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ Moravská) 
3 524  Šumbark 

1981/1 
zastavěná plocha  

a nádvoří (MŠ U Školy) 
402 145 Dolní Suchá 

1980 
zahrada 

(MŠ U Školy) 
108  Dolní Suchá 

1981/4 
ostatní plocha – zeleň  

(MŠ U Školy) 
468  Dolní Suchá 

1982 
zahrada 

(MŠ U Školy) 
138  Dolní Suchá 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

404 
budova MŠ Moravská 

1990 
2105/397 Šumbark 

145 
budova MŠ U Školy 

1925 
1981/1 Dolní Suchá 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070, 

příspěvková organizace  

    Zkrácený název: MŠ Okružní Havířov 

2. Sídlo:                                           Okružní 1070/1a, Havířov-Šumbark, 736 01  

3. IČO:                                             709 582 97 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO:          kz4krak 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.2.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/31/2015 ze 

dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                              náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Šumbark Okružní 1a/1070,       

příspěvková organizace 

IČO: 70958297 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

29/5 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
595 1070 Šumbark 

29/6 ostatní plocha – zeleň 1 938 
 

 
Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1070 
budova MŠ Okružní 

1983 
29/5 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 

    Zkrácený název:  MŠ Petřvaldská Havířov 

2. Sídlo:                                           Petřvaldská 262/32, Havířov-Šumbark, 736 01  

3. IČO:                                             619 885 70 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště:          Sadová 232/3, Havířov-Město, 736 01  

                                                    Místní 355/3, Havířov-Město, 736 01 

6. ID datové schránky PO:           bidi8qc  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. provozování dětského dopravního hřiště za účelem zajištění dopravní výchovy dětí  

a žáků škol a školských zařízení, 

2.4. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.5. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

       činnosti, 

3.3. pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  

 

 

 



4 

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/28/2015 ze 

dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                        
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 

IČO: 61988570 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1374/90 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Petřvaldská) 
1 028 262 Šumbark 

1374/91 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ Petřvaldská) 
4 268  Šumbark 

1369 
ostatní plocha – zeleň 

(MŠ Místní) 
3 869 

 
Havířov-město 

224 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ Sadová) 
465 232 Havířov-město 

225 
ostatní plocha – zeleň  

(MŠ Sadová) 
1 351  Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

262 
budova MŠ Petřvaldská 

1983 
1374/90 Šumbark 

232 
budova MŠ Sadová 

1957 
224 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, 

příspěvková organizace 

    Zkrácený název: MŠ U Jeslí Havířov 

2. Sídlo:                                           U Jeslí 894/4, Havířov-Šumbark, 736 01  

3. IČO:                                             709 582 62 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: vtdkrae 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost:  

3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.2.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  
 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/29/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                                 náměstek primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                       
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov-Šumbark U Jeslí 4/894, 

příspěvková organizace 

IČO: 70958262 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

195 zastavěná plocha a nádvoří  359 894 Šumbark 

196 ostatní plocha – zeleň 3 326 
 

 
Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

894 
budova MŠ U Jeslí 

1956 
195 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 

3/688, příspěvková organizace 

    Zkrácený název: MŠ U Topolů Havířov 

2. Sídlo:                                           U Topolů 688/3, Havířov - Prostřední Suchá, 735 64   

3. IČO:                                             709 582 03 

4. Právní forma:  příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: 5dm55ba  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     

 
2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.2. zajištění výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové 

kroužky atd.) a kulturních činností, 

2.3. zajištění stravování dětí v době jejich pobytu ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

3. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/ zajištění stravování cizích strávníků,  

3.2.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

        činnosti, 

3.3.  pronájem učeben a dalších nebytových prostor. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  
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b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/32/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Mateřská škola Havířov – Prostřední Suchá U Topolů 3/688, 

příspěvková organizace 

IČO: 70958203 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1320/2 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
351 688 Prostřední Suchá 

1320/3 
zastavěná plocha a nádvoří – 

společný dvůr 
3 120 

 

 
Prostřední Suchá 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

688 
budova MŠ U Topolů 

1961 
1320/2 Prostřední Suchá 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, 

příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ a MŠ Zelená Havířov 

2. Sídlo:                                           Zelená 112/2,  Havířov-Životice, 736 01  

3. IČO:                                             750 275 69 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště:                 U Křížů 150/2, Havířov-Životice, 736 01 

6. ID datové schránky PO:: f69mdbi  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního a základního vzdělávání 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných  

       právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

     2.2. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných  

            právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

     2.3. zajištění stravování dětí a žáků mateřské a základní školy v době jejich pobytu    

            ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

     2.5. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
     3.3. pronájem tělocvičny, učeben a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem                    

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  

 

 



4 

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku                     

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby                     

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat              

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou                    

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/33/2015    

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                   náměstek primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, 

příspěvková organizace 

IČO: 75027569 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

2509/1 
zastavěná plocha a nádvoří 

(ZŠ Zelená) 
238 112 Bludovice 

2509/2 
ostatní plocha – zeleň 

(ZŠ Zelená) 
491  Bludovice 

2510 
zahrada  

(ZŠ Zelená) 
1897 

 
Bludovice 

2512 
zastavěná plocha a nádvoří 

(MŠ U Křížů) 
293 150 Bludovice 

2513/1 
ostatní plocha – zeleň  

(MŠ U Křížů) 
804  Bludovice 

2514/1 
orná půda 

(MŠ U Křížů) 
691  Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

112 
budova ZŠ Zelená 

1935 
2509/1 Bludovice 

150 
budova MŠ U Křížů 

1957 
2512 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice 

Frýdecká, příspěvková organizace 

Zkrácený název: ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov 

2. Sídlo:                                           Frýdecká 452/37, Havířov-Bludovice, 736 01  

3. IČO:                                             488 052 89 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště: Občanská 76/11, Havířov - Dolní Datyně, 736 01  

 Frýdecká 451/39, Havířov-Bludovice, 736 01 

6. ID datové schránky PO: v3gghqf 

    

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního a základního vzdělávání 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.3. zajištění stravování dětí a žáků mateřské a základní školy v době jejich pobytu 

ve škole,  

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.5. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

2. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičny, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/34/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace 

IČO: 48805289 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1351/1 
zastavěná plocha a nádvoří  

ZŠ Frýdecká 
3 209 452 Bludovice 

1352 
zastavěná plocha a nádvoří 

ZŠ Frýdecká 
282 451 Bludovice 

1354 
zahrada  

ZŠ Frýdecká 
2 820 

 

 
Bludovice 

1355/1 
orná půda 

ZŠ Frýdecká 
6 375 

 

 
Bludovice 

1355/3 
ostatní plocha – jiná plocha 

ZŠ Frýdecká 
70 

 

 
Bludovice 

1356 
zahrada  

MŠ Frýdecká 
2 228 

 

 
Bludovice 

266 
zastavěná plocha a nádvoří  

MŠ Občanská 
374 76 Dolní Datyně 

267 
zahrada  

MŠ Občanská 
337  Dolní Datyně 

268 
sportoviště a rekreační plocha 

MŠ Občanská 
1 471 

 
Dolní Datyně 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

452 
budova ZŠ Frýdecká 

1960 
1351/1 Bludovice 
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451 
budova MŠ Frýdecká 

1960 
1352 Bludovice 

76 
budova MŠ Občanská 

1960 
266 Dolní Datyně 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 

vyučovacím Havířov – Bludovice Selská, příspěvková 

organizace 

    Zkrácený název: Polská škola Havířov 

2. Sídlo:                                           Selská 429/14, Havířov-Bludovice, 736 01 

3. IČO:                                             750 275 77   

4. Právní forma:  příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: 5ytmr8f 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního a základního vzdělávání 

(na základní škole s vyučovacím jazykem národnostní menšiny) podle zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), (zejména pak podle ustanovení § 14). 

 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných  

 právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.3. zajištění stravování dětí a žáků mateřské a základní školy v době jejich pobytu  

ve škole, 

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.5. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

2. Doplňková činnost: 

3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 

3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 

3.3.  pronájem tělocvičny, učeben a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
 



6 

 

1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/35/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov – Bludovice 

Selská, příspěvková organizace 

IČO: 75027577 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1271/1 zastavěná plocha a nádvoří 1 342 429 Bludovice 

1271/2 ostatní plocha - zeleň 1 447 
 

 
Bludovice 

1271/3 ostatní plocha - zeleň 295 
 

 
Bludovice 

1272/1 orná půda 285 
 

 
Bludovice 

1273 ostatní plocha - zeleň 1 782 
 

 
Bludovice 

1274/1 ostatní plocha a komunikace 551 
 

 
Bludovice 

1274/2 ostatní plocha a komunikace 222 
 

 
Bludovice 

1274/3 ostatní plocha a komunikace 855 
 

 
Bludovice 

1274/4 ostatní plocha a komunikace 169 
 

 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

429 
budova školy 

1911 
1271/1 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město  

                                                         Na Nábřeží, příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov 

2. Sídlo:                                           Na Nábřeží 1374/49, Havířov-Město, 736 01 

3. IČO:                                             488 052 71 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště: Na Nábřeží 236/5, Havířov-Město, 736 01  

6. ID datové schránky PO: g28iw5s 

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění předškolního a základního vzdělávání 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění předškolní výchovy a vzdělávání dětí v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti předškolního vzdělávání, 

2.3. zajištění stravování dětí a žáků mateřských a základních škol v době jejich pobytu                

ve škole a v době školních prázdnin, 

2.4. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.5. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičen, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem                           

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku                       

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby                    

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat               

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou                       

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/36/2015           

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, 

příspěvková organizace 

IČO: 48805271 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 
 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

2 
zastavěná plocha  

a nádvoří (MŠ Na Nábřeží) 
683 236 Havířov-město 

3 ostatní plocha – zeleň 1 348  Havířov-město 

129 
zastavěná plocha  

a nádvoří (ZŠ Na Nábřeží) 
887 87 Havířov-město 

130 
zastavěná plocha  

a nádvoří (ZŠ Na Nábřeží) 1 706 1374 Havířov-město 

131 
zastavěná plocha  

a nádvoří (ZŠ Na Nábřeží) 915 88 Havířov-město 

132 ostatní plocha – zeleň 422  Havířov-město 

133/1 ostatní plocha – zeleň 1 953  Havířov-město 

133/3 ostatní plocha – zeleň 662  Havířov-město 

133/5 ostatní plocha – zeleň 471  Havířov-město 
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b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

87 
budova ZŠ Na Nábřeží 

1952 
129 Havířov-město 

88 
budova ZŠ Na Nábřeží 

1952 
131 Havířov-město 

1374 
budova ZŠ Na Nábřeží 

1952 
130 Havířov-město 

236 
budova MŠ Na Nábřeží 

1958 
2 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329  

 okres Karviná 

    Zkrácený název: ZŠ Gorkého Havířov 

2. Sídlo:                                           Gorkého 329/1, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             623 312 21 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: cqvfec7 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona          

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

 

Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků a studentů základních a středních škol v době jejich pobytu 

ve škole, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

2. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičny, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 
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a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/37/2015    

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

IČO: 62331221 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 
 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1421/1 zastavěná plocha a nádvoří  2 118 329 Havířov-město 

1423/2 ostatní plocha – zeleň 1 151  Havířov-město 

1424 ostatní plocha – zeleň 4 228  Havířov-město 

1430 zahrada 1 901  Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

329 
budova ZŠ Gorkého 

1957 
1421/1 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                          Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14  

                          okres Karviná, příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ M. Kudeříkové Havířov 

2. Sídlo:                                           Marušky Kudeříkové 1143/14, Havířov-Město, 736 01 

3. IČO:                                             623 312 48 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: kr2giuh 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona   

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pronájem tělocvičen, učeben, školního klubu, nebytových prostor a dalších částí 

nemovitých věcí.  
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/38/2015    

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 

 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     



1 

 

Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
IČO: 62331248 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

2073 zastavěná plocha a nádvoří 3 906 1143 Havířov-město 

2074 zastavěná plocha a nádvoří 1 332 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

2075 ostatní plocha – zeleň 2 386 
 

 
Havířov-město 

2076/2 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 
319 

 

 
Havířov-město 

2076/3 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 
1 383 

 

 
Havířov-město 

2077/2 ostatní plocha – zeleň 1 876 
 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1143 
budova školy 

1960 
2073 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

budova školy 

1960 
2074 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 
 

1. Název:                                      Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, 

příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ 1. máje Havířov 

2. Sídlo:                                           1. máje 956/10a, Havířov-Město, 736 01 

3. IČO:                                            709 581 22 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: wwtmmat 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků a studentů  základních a středních škol v době jejich pobytu 

ve škole, 

2.3.  zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4.  poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičny, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/39/2015    

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 
Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, 

příspěvková organizace 
IČO: 70958122 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

831 zastavěná plocha a nádvoří 2 545 956 Havířov-město 

832 zastavěná plocha a nádvoří 504 862 Havířov-město 

833/1 ostatní plocha – zeleň 3 227 
 

 
Havířov-město 

833/4 ostatní plocha – zeleň 1 718 
 

 
Havířov-město 

833/6 ostatní plocha – zeleň 3 195 
 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

956 

stavba občanského vybavení 

(budova školy) 

1961 

831 Havířov-město 

862 

stavba občanského vybavení 

(budova školní jídelny) 

1963 

832 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006  

 okres Karviná 

    Zkrácený název: ZŠ Žákovská Havířov 

2. Sídlo:                                           Žákovská 1006/1, Havířov-Město, 736 01  

3. IČO:                                             623 312 30 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO: rkpgjhp 

  

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole,  

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičen, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/40/2015    

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

IČO: 62331230 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

983 zastavěná plocha a nádvoří 2 751 1006 Havířov-město 

984 zastavěná plocha a nádvoří 434 
budova bez 

č.p./č.ev. 
Havířov-město 

985 zastavěná plocha a nádvoří 434 
budova bez 

č.p./č.ev. 
Havířov-město 

987 ostatní plocha – zeleň 4 573 
 

 
Havířov-město 

988/2 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 
857 

 

 
Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1006 
budova školy 

1964 
983 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

tělocvična  

1964 
984 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

tělocvična  

1964 
985 Havířov-město 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková 

organizace  

    Zkrácený název: ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí 

2. Sídlo:                                           Františka Hrubína 1537/5, Havířov-Podlesí, 736 01  

3. IČO:                                             619 887 23 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO: nwcfeim   

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon).     
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků a studentů základních a středních škol v době jejich pobytu 

ve škole, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičny, bazénu, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/41/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace  

IČO: 61988723 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

511/2 zastavěná plocha a nádvoří 1 906 1537 Bludovice 

511/42 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha  
4 449  Bludovice 

511/65 zastavěná plocha a nádvoří 26 1537 Bludovice 

511/94 
ostatní plocha – manipulační 

plocha  
73  Bludovice 

511/98 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 
70 

 

 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1537 
budova školy 

1976 - 1977 

511/2 

511/65 

  511/64* 

Bludovice 

 
 

* pozemek je majetkem jiného vlastníka a je užíván na základě nájemní smlouvy  

  č. 27/MJP/94 ze dne 04.02.1994 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 

okres Karviná, příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ Mládežnická Havířov 

2. Sídlo:                                           Mládežnická 1564/11, Havířov-Podlesí, 736 01  

3. IČO:                                             709 581 14 

4. Právní forma:  příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: trpmk9f 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků a studentů  základních a středních škol v době jejich pobytu 

ve škole, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků a zajištění dietního stravování, 
3.2. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

3.3. pronájem tělocvičen, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/43/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 
Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
IČO: 70958114 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

464/10 zastavěná plocha a nádvoří 5 492 1564 Bludovice 

464/73 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
2 580  Bludovice 

464/74 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
5 544 

 

 
Bludovice 

464/194 zastavěná plocha a nádvoří 41 
budova bez 

č.p./č.ev. 
Bludovice 

464/195 zastavěná plocha a nádvoří 62 
budova bez 

č.p./č.ev. 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1564 
budova školy 

1981 
464/10 Bludovice 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

garáž – 2 stání 

1993 
464/194 Bludovice 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

garáž – 3 stání 

1993 
464/195 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372   

 okres Karviná 

    Zkrácený název: ZŠ K. Světlé Havířov 

2. Sídlo:                                           Karolíny Světlé 1372/1, Havířov-Podlesí, 736 01  

3. IČO:                                             488 054 24 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: q9tiv9a 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
     3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 

3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičny, učeben a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/44/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

                 Bc. Josef Bělica                                                       Mgr. Jana Feberová 

                  primátor města                 náměstkyně primátora  

                                                                                                 pro školství a kulturu                                                                                     
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov – Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

IČO: 48805424 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

205/1 zastavěná plocha a nádvoří 2 975 1372 Bludovice 

205/3 zastavěná plocha a nádvoří 688 
budova bez 

č.p./č.ev. 
Bludovice 

205/4 ostatní plocha – zeleň 2 643 
 

 
Bludovice 

205/7 ostatní plocha – zeleň 2 488 
 

 
Bludovice 

205/8 ostatní plocha – zeleň 1 325 
 

 
Bludovice 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1372 
budova školy 

1968 
205/1 Bludovice 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

budova školní jídelny 

1968 
205/3 Bludovice 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov – Šumbark 

 Gen. Svobody 16/284 okres Karviná  

    Zkrácený název: ZŠ Gen. Svobody Havířov 

2. Sídlo:                                           Gen. Svobody  284/16, Havířov-Šumbark, 736 01  

3. IČO:                                             488 055 13 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: ecithzz  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
 
 
 
 



2 

 

Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků a studentů  základních a středních škol v době jejich pobytu 

ve škole,  

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1.  hostinská činnost/zajištění stravování  cizích strávníků, 
3.2.  pronájem tělocvičen, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

 



7 

 

2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/45/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 
 

Za zřizovatele: 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov – Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

IČO: 48805513 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 
 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1460/55 
zastavěná plocha  

a nádvoří  
5 978 284 Šumbark 

1460/56 ostatní plocha – zeleň 441  Šumbark 

1460/57 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
314  Šumbark 

1460/58 ostatní plocha – zeleň 258  Šumbark 

1460/59 ostatní plocha – zeleň 371  Šumbark 

1460/60 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
537  Šumbark 

1460/61 ostatní plocha – zeleň 329  Šumbark 

1460/62 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
1 249  Šumbark 

1460/203 ostatní plocha – zeleň 456  Šumbark 

1460/204 ostatní plocha – zeleň 450  Šumbark 
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b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

284 
budova ZŠ Gen. Svobody 

1985 
1460/55 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851  

 okres Karviná, příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ Jarošova Havířov  

2. Sídlo:                                           Jarošova 851/33, Havířov-Šumbark, 736 01  

3. IČO:                                             709 581 65 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: 4iymk9b  

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole,  

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.2.  pronájem tělocvičny, učeben a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/42/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:   soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  

příspěvková organizace 

IČO: 70958165 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

687/1 zastavěná plocha a nádvoří 1 799 851 Šumbark 

688/1 ostatní plocha - zeleň 3 982 
 

 
Šumbark 

688/4 ostatní plocha - zeleň 431 
 

 
Šumbark 

688/5 ostatní plocha - zeleň 10 
 

 
Šumbark 

689/1 zahrada 468 
 

 
Šumbark 

689/3 zahrada 1 581 
 

 
Šumbark 

690/1 zahrada 246 
 

 
Šumbark 

690/3 zahrada 1 314 
 

 
Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

851 
budova školy 

1959 
687/1 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 

                                                         okres Karviná, příspěvková organizace 

    Zkrácený název: ZŠ Moravská Havířov 

2. Sídlo:                                           Moravská 497/29, Havířov-Šumbark, 736 01 

3. IČO:                                             709 581 31 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: db9mma5  

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování dětí a žáků mateřských a základních škol v době jejich pobytu  

ve škole a v době školních prázdnin, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců vlastní příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičen, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
 



6 

 

1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/46/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 9. 2018 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                              náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, 

příspěvková organizace 

IČO: 70958131 

    Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

2105/693 
zastavěná plocha  

a nádvoří  
4 622 497 Šumbark 

2105/699 ostatní plocha – zeleň 317  Šumbark 

2105/705 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
1598  Šumbark 

2105/706 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
38  Šumbark 

2105/707 ostatní plocha – zeleň 422  Šumbark 

2105/708 ostatní plocha – zeleň 78  Šumbark 

2105/709 ostatní plocha – zeleň 534  Šumbark 

2105/710 ostatní plocha – zeleň 846  Šumbark 

2105/711 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
70  Šumbark 

2105/712 ostatní plocha – zeleň 125  Šumbark 

2105/713 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
31  Šumbark 

2105/780 ostatní plocha – jiná plocha 2 300  Šumbark  
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b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

497 
budova ZŠ Moravská 

1995 
2105/693 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 

17/1151 okres Karviná  

    Zkrácený název: ZŠ Pujmanové Havířov 

2. Sídlo:                                           Marie Pujmanové 1151/17, Havířov-Šumbark, 736 01 

3. IČO:                                             488 054 75 

4. Právní forma:  příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: 29hfd82  

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

  

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole, 

2.3. zajištění stravování zaměstnanců škol zřizovaných městem, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 
3.2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

 činnosti, 
3.3.  pronájem tělocvičen, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí, 

3.4   specializovaný maloobchod, 

3.5   maloobchod provozovaný mimo řádnou provozovnu. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
 



6 

 

1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/47/2015  

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                            
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Havířov – Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

 

IČO: 48805475 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

944/173 
zastavěná plocha  

a nádvoří  
4 439 1151 Šumbark 

944/170 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
99  Šumbark 

944/175 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
47  Šumbark 

944/182 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
586  Šumbark 

944/595 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
124  Šumbark 

944/596 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
443  Šumbark 

944/540 
ostatní plocha – sportoviště  

a rekreační plocha 
3 931  Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1151 
budova ZŠ Pujmanové 

1986 
944/173 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814  

 okres Karviná, příspěvková organizace  

    Zkrácený název: ZŠ Školní Havířov 

2. Sídlo:                                           Školní 814/1, Havířov-Šumbark, 736 01 

3. IČO:                                             709 581 49    

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. ID datové schránky PO: m5immax  

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1.  poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

 právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2.  zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole, 

2.3.  zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4.  poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1.  pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské   

        činnosti, 
3.2.  pronájem tělocvičny, učeben a dalších částí nemovitých věcí.  
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem  

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku  

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby  

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat  

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou  

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/48/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření  

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                          
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, 

příspěvková organizace 
IČO: 70958149 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

24 zastavěná plocha a nádvoří 1 598 814 Šumbark 

25/1 
zastavěná plocha a nádvoří, 

společný dvůr 
2 042 

 

 
Šumbark 

28/1 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
196 

 

 
Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

814 
budova školy 

1954 
24 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední 

Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná 

    Zkrácený název: ZŠ Kapitána Jasioka Havířov 

2. Sídlo:                                           Kapitána Jasioka 685/57, Havířov – Prostřední Suchá,  

735 64                                                             

3. IČO:                                             619 886 00 

4. Právní forma: příspěvková organizace 

5. ID datové schránky PO: 5uaj2yj 

 

 (dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  

 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění základního vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. poskytování základního vzdělání a výchovy žáků v rozsahu obecně závazných 

právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, 

2.2. zajištění stravování žáků základní školy v době jejich pobytu ve škole,  

2.3. zajištění stravování zaměstnanců příspěvkové organizace, 

2.4. poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu. 

 

3. Doplňková činnost: 
3.1. hostinská činnost/zajištění stravování cizích strávníků, 

3.2. pronájem tělocvičny, učeben, bytu a dalších částí nemovitých věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

 



7 

 

2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 
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4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/49/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                      
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 

okres Karviná 

IČO: 61988600 

 

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

1315/1 zastavěná plocha a nádvoří 1 866 685 Prostřední Suchá 

1315/4 zastavěná plocha a nádvoří 189 686 Prostřední Suchá 

1315/5 ostatní plocha - zeleň 8 214 
 

 
Prostřední Suchá 

1245/36 zahrada 4 866 
 

 
Prostřední Suchá 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

685 
budova školy 

1958 
1315/1 Prostřední Suchá 

686 
budova dílen 

1958 
1315/4 Prostřední Suchá 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název: ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková 

organizace 

    Zkrácený název: Asterix-SVČ, p. o., Havířov 

2. Sídlo:                         Na Nábřeží 23/41, Havířov-Město, 736 01 

3. IČO:                                             750 857 47 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

5. Odloučené pracoviště: Marušky Kudeříkové 1143/14, Havířov-Město, 736 01  

 Pstruží 105, Pstruží, 739 11 

6. ID datové schránky PO: 2t3kgtr   

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytování zájmového vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), zejména pak podle ustanovení § 111 a § 118.      

 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. výchovná, vzdělávací, zájmová, osvětová, táborová a tematická rekreační činnost     

pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez 

ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky po celý školní rok, a to  

i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, 

2.2. stravování dětí, žáků a vlastních zaměstnanců. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 
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2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný pro 

doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  
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4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč bez 

DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 

 



9 

 

4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem. 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/50/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 

Za zřizovatele: 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

        Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                     primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                    pro školství a kulturu                                                                                        
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

ASTERIX - středisko volného času Havířov, 

 příspěvková organizace 

IČO:  75085747 

     

Svěřený majetek ke dni 01.01.2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

36 
zastavěná plocha  

a nádvoří 
930 23 Havířov-město 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

23 
budova 

1955 
36 Havířov-město 

č. ev. 105 
budova (na cizím pozemku) 

1965 
372 Pstruží 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Městská knihovna Havířov 

    Zkrácený název: MK Havířov 

2. Sídlo:                                           736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2, budova G 

3. IČO:                                             00601250 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 

 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Obec zřizuje knihovnu pro zabezpečení potřeb obyvatel v oblasti poskytování veřejných 

knihovnických služeb, informačních služeb, osvětové a propagační činnosti, vzdělávání 

 a rozvíjení komunitního života.  

  

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. provozování knihovny pro zajišťování veřejných knihovnických a informačních    

   služeb, 

2.2. provozování Městského informačního centra, 

2.3. provozování stálé výstavní expozice, 

2.4. zajišťování klubové, komunitní, osvětové a propagační činnosti, 

2.5. zajišťování kulturně-vzdělávacích akcí, 

2.6. shromažďování podkladů a zpracovávání kroniky města Havířova. 

 

 

Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
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3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.  

  

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  
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6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 

 

 

Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
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1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
 

1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek: 

a) na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok, 

b) pro krátkodobé využívání v průběhu jednoho roku, například ke sportovním, 

vzdělávacím nebo kulturním účelům, které nepřesáhne 10 hodin týdně/1 nájemce, 

mimo schválené celoměstské akce. 
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1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců 

 v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 

 

2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný 

pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 
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V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby bez 

předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje k zajištění 

své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle jednoho roku 

v období 24 po sobě jdoucích měsíců.  
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  

 

4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 

 

4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč 

bez DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč 

bez DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  
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5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 

 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 

 

4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 

 
6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem 
 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 
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Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/51/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 
 
 

Za zřizovatele: 
 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

                   Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                    primátor města                              náměstkyně primátora  

                                                                                                  pro školství a kulturu                          
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Městská knihovna Havířov 

IČO: 00601250 

 

Svěřený majetek ke dni 1. 1. 2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m
2
 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

201 zastavěná plocha a nádvoří 493 1620 Bludovice 

1849/1 zastavěná plocha a nádvoří 334 53 Šumbark 

1849/3 ostatní plocha - zeleň 1 677  Šumbark 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1620 

stavba občanského vybavení –  

budova knihovny 

1968 

201 Bludovice 

53 

stavba občanského vybavení –  

budova knihovny 

1912 

1849/1 Šumbark 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

    Zkrácený název: SSRZ Havířov 

2. Sídlo:                                           736 01 Havířov-Podlesí, Těšínská 1296/2a 

3. IČO:                                             00306754 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

:  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení potřeb obyvatel města Havířova 

v oblasti rekreačního i závodního sportu a zajištění občanských a společenských potřeb. 

 

2. Hlavní předmět činnosti: 

1.1. provozování zařízení svěřených do správy příspěvkové organizace z majetku 

zřizovatele, 

1.2. zajišťování výuky plavání dětí,  

1.3. zajišťování sportovních služeb, 

1.4. poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných příspěvkovou 

organizací. 

1.5. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

1.6. poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. 

 

3. Doplňková činnost:     

3.1. hostinská činnost, 

3.2. praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,  

3.3. zajišťování ubytovacích služeb, 

3.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

3.5. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

3.6. silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče; nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí. 
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Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  
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3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců  

  v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

  

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat na 

dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 
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2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný 

pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby 

bez předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje 

k zajištění své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle 

jednoho roku. 
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  

 

4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 
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4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč 

bez DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč 

bez DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 
 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace.  

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 

 

4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 
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6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem 
 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/56/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 
 
 

Za zřizovatele: 
 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

                   Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                    primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                   pro školství a kulturu        
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČO: 00306754 

     

Svěřený majetek ke dni 1. 1. 2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

205/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

1 205  Bludovice 

205/6 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ K. Světlé) 

4 711  Bludovice 

464/11 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

8 530  Bludovice 

511/111 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ F. Hrubína) 

3 343  Bludovice 

1272/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Selská) 

2 018  Bludovice 

1351/3 
ostatní plocha – jiná plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
231  Bludovice 

1353/1 
zahrada 

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 
838  Bludovice 

1353/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Frýdecká) 

823  Bludovice 

2575/14 
ostatní plocha – jiná plocha  

(hřiště Havířov-Životice) 
402  Bludovice 

2575/16 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště Havířov-Životice) 

1 287  Bludovice 

2575/17 
zastavěná plocha a nádvoří 

(hřiště Havířov-Životice) 
20  Bludovice 

2694 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ a MŠ Zelená Životice) 

2 701  Bludovice 

2996/1 
zastavěná plocha a nádvoří 

(VÚH ul. Těšínská) 
5 789 1296 Bludovice 

2996/4 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
1 949  Bludovice 
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2996/6 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
3 407  Bludovice 

2996/7 
ostatní plocha – zeleň  

(VÚH ul. Těšínská) 
1 269  Bludovice 

2996/10 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(VÚH ul. Těšínská) 

2 626  Bludovice 

3212 
zastavěná plocha a nádvoří 

(VÚH ul. Těšínská) 
285 

budova bez 

č.p./č.ev. 
Bludovice 

133/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

418  Havířov-město 

133/4 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

581  Havířov-město 

134 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Na Nábřeží) 

7 438  Havířov-město 

331/7 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(dětský park Fibichova) 

1 398  Havířov-město 

620/2 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova s přístupovou 

chodbou k tělocvičně  

ul. Palackého) 

44 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

621 
zastavěná plocha a nádvoří 

(tělocvična ul. Palackého) 
362 1584 Havířov-město 

622/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(přístup k tělocvičně  

ul. Palackého) 

178  Havířov-město 

649/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště Lázeňská) 

5 142  Havířov-město 

833/5 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ 1. máje) 

2 223  Havířov-město 

988/1 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Žákovská) 

5 440  Havířov-město 

988/3  
zastavěná plocha 

(Sportovní hala Žákovská) 
2 670 1548 Havířov-město 

988/5 

ostatní plocha – jiná plocha  

(komunikace ke Sportovní 

hale Žákovská) 

687  Havířov-město 

988/6 
ostatní plocha – jiná plocha  

(ZŠ Žákovská) 
180  Havířov-město 

1425 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Gorkého) 

8 972  Havířov-město 
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2169/1 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Kudeříkové) 

12 877  Havířov-město 

2173/4 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Kudeříkové) 

3  Havířov-město 

2195 
zastavěná plocha a nádvoří 

(Městská sportovní hala) 
4 376 859 Havířov-město 

2200 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál Městské sportovní 

haly, ul. Astronautů) 

21 567  Havířov-město 

2207 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(areál Městské sportovní 

haly, ul. Astronautů) 

2 619  Havířov-město 

2208 

zastavěná plocha a nádvoří 

(areál Městské sportovní 

haly) 

160 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

2215 
zastavěná plocha a nádvoří 

(minigolf ul. Astronautů) 
59 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

2216 
ostatní plocha – jiná plocha  

(minigolf ul. Astronautů) 
17  Havířov-město 

2217 
ostatní plocha – jiná plocha  

(minigolf ul. Astronautů) 
88  Havířov-město 

2218 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(minigolf ul. Astronautů) 

103  Havířov-město 

3938  

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

390  Havířov-město 

3950/1 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

17 298  Havířov-město 

3951 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

506  Havířov-město 

3952 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
427  Havířov-město 

3953 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
519 863 Havířov-město 

3954 
ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

2 446  Havířov-město 

3955 
ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

2 051  Havířov-město 

3956 
ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

331  Havířov-město 
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3957 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 347  Havířov-město 

3958 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
537  Havířov-město 

3959 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
1 416  Havířov-město 

3960 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
370  Havířov-město 

3961 
ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

76  Havířov-město 

3962 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

401  Havířov-město 

3963 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

1 323  Havířov-město 

3964 
ostatní plocha – neplodná 

půda (areál koupaliště) 
419  Havířov-město 

3965/1 
ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

1 290  Havířov-město 

3966 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
45 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

3967 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

912  Havířov-město 

3969 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

331  Havířov-město 

3971 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

222  Havířov-město 

3972 
zastavěná plocha a nádvoří 

(areál koupaliště) 
1 198 244 Havířov-město 

3974 
ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(areál koupaliště) 

206  Havířov-město 

3975 
ostatní plocha – jiná plocha 

(areál koupaliště) 
389  Havířov-město 

3976 
ostatní plocha – jiná plocha 

(areál koupaliště) 
59  Havířov-město 

3977 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(areál koupaliště) 

237  Havířov-město 

3980 
ostatní plocha – zeleň  

(zámek Havířov) 
827  Havířov-město 

3981 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(zámek Havířov) 

49  Havířov-město 



5 
 

3982 
zastavěná plocha a nádvoří 

(zámek Havířov) 
165  Havířov-město 

3983 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(zámek Havířov) 

22  Havířov-město 

3985 
zastavěná plocha a nádvoří 

(zámek Havířov) 
504 243 Havířov-město 

3986/2 
ostatní plocha – jiná plocha 

(zámek Havířov) 
228  Havířov-město 

3986/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(zámek Havířov) 

558  Havířov-město 

4037/4 

zastavěná plocha a nádvoří 

(stavba sociálního zařízení 

v parku ul. Na Nábřeží) 

35 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Havířov-město 

25/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

1 146  Šumbark 

26 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Školní) 

4 522  Šumbark 

688/6 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

2 804  Šumbark 

691/7 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Jarošova) 

5 605  Šumbark 

944/172 
ostatní plocha – zeleň  

(ZŠ M. Pujmanové) 
2 253  Šumbark 

944/588 
zastavěná plocha a nádvoří 

(ZŠ M. Pujmanové) 
86  Šumbark 

944/589 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 435  Šumbark 

944/590 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

3 098  Šumbark 

2349/2 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ M. Pujmanové) 

104  Šenov u Ostravy 

1460/201 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(ZŠ Gen. Svobody) 

9 175  Šumbark 

2105/746 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště ul. Jedlová  

u ZŠ Moravská) 

4 880  Šumbark 

2469/32 

zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova – 

Centrum dopravní výchovy) 

223 1269 Šumbark 
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2469/35 

ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní 

výchovy) 

449  Šumbark 

2469/36 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(Centrum dopravní 

výchovy) 

4 444  Šumbark 

2469/37 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace (Centrum 

dopravní výchovy) 

1 061  Šumbark 

2469/39 

ostatní plocha – jiná plocha  

(Centrum dopravní 

výchovy) 

314  Šumbark 

302 

zastavěná plocha a nádvoří 

(provozní budova - 

Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

221 136 Dolní Datyně 

303/1 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

11 721  Dolní Datyně 

303/2 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

983  Dolní Datyně 

303/3 

zastavěná plocha a nádvoří 

(budova skladu – 

Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

33 
budova bez  

č. p./č. ev. 
Dolní Datyně 

305 

ostatní plocha – neplodná 

půda  

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

406  Dolní Datyně 

306/1 

ostatní plocha – jiná plocha 

(Sportovně rekreační areál 

ul. Zemědělská) 

2 503  Dolní Datyně 

1231/34 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

3992  Prostřední Suchá 

1231/35 
ostatní plocha – zeleň  

(Městský fotbalový areál) 
1 608  Prostřední Suchá 

1231/47 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

2 869  Prostřední Suchá 

1231/62 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 248  Prostřední Suchá 

1248/1 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

 

27 468  Prostřední Suchá 
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1248/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

148  Prostřední Suchá 

1248/5 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
1 708  Prostřední Suchá 

1248/6 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
771  Prostřední Suchá 

1248/7 
zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
2 567 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Prostřední Suchá 

1248/8 
zastavěná plocha a nádvoří 

(Městský fotbalový areál) 
1 480 

budova bez  

č. p./č. ev. 
Prostřední Suchá 

1248/9 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
89  Prostřední Suchá 

1248/10 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
17  Prostřední Suchá 

1248/11 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
465  Prostřední Suchá 

1248/12 
ostatní plocha – jiná plocha 

(Městský fotbalový areál) 
2 058  Prostřední Suchá 

1249/1 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(Městský fotbalový areál) 

1 038  Prostřední Suchá 

1250/3 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace  

(Městský fotbalový areál) 

412  Prostřední Suchá 

1315/7 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(veřejně přístupné 

sportoviště ul. U Topolů) 

596  Prostřední Suchá 

1981/2 
ostatní plocha – jiná plocha 

(MŠ U Školy) 
400  Prostřední Suchá 

1985/1 
zahrada  

(MŠ U Školy) 
633  Prostřední Suchá 

2484/3 

ostatní plocha – sportoviště 

a rekreační plocha  

(hřiště Nový Svět) 

821  Prostřední Suchá 

 

 

b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1296 

Víceúčelová hala  

(ul. Těšínská 2a) 

1972 

2996/1 Bludovice 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

garáž Víceúčelové haly 

(ul. Těšínská) 

1972 

3212 Bludovice 
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243 

stavba občanského vybavení – budova 

zámku - kulturní památka 

(ul. K Zámečku) 

3985 Havířov-město 

244 

správní budova koupaliště, včetně 

restaurace, šaten a sociálního zázemí 

1955 

3972 Havířov-město 

863 

úpravna vody a lékařská ordinace (areál 

koupaliště) 

1955 

3953 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

plavčíkárna  

(areál koupaliště) 

1955 

3966 Havířov-město 

859 

Městská sportovní hala  

(ul. Astronautů) 

1978 

2195 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

sklad (garáž)  

(areál Městské sportovní haly) 

1978 

2208 Havířov-město 

1548 
Sportovní hala Žákovská 

2010 
988/3 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

stavba občanského vybavení - objekt 

občerstvení a WC (ul. Na Nábřeží) 

2011 

4037/4 Havířov-město 

1584 

stavba občanského vybavení -tělocvična 

(ul. Palackého) 

1960 

621 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

stavba občanského vybavení -přístupová 

chodba k tělocvičně  

(ul. Palackého) 

1960 

620/2 Havířov-město 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

správní budova minigolfu 

(ul. Astronautů) 

1992 

2214 
(majetek ČR) 

2215 
Havířov-město 

1269 

provozní budova 

(Centrum dopravní výchovy) 

2015 

2469/32 Šumbark 

136 

budova šaten a sociálního zařízení  

(Sportovně rekreační areál  

ul. Zemědělská) 

1978 

302 Dolní Datyně 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

sklad zahradní techniky  

(Sportovně rekreační areál  

ul. Zemědělská) 

2014 

303/3 Dolní Datyně 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

provozní budova (část první) 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/8 Prostřední Suchá 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

provozní budova (část druhá) 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/8 Prostřední Suchá 



9 
 

budova 

bez 

č.p./č.ev. 

tribuna 

(Městský fotbalový areál ul. U Hřiště) 

1994 

1248/7 Prostřední Suchá 
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Č. j.:     MMH/........./2018 
 

                                                                                              Značka: ZL/..../2018 
 

Zastupitelstvo města Havířova 

na základě usnesení č. ..................... ze dne .................... vydává  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í    L I S T I N U 

 
 

Zmocňovací ustanovení 
 

Zastupitelstvo města Havířova tuto zřizovací listinu vydalo na základě ustanovení § 84 odst. 2 

písmene d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  

a ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Článek I 

Úplný název zřizovatele 

 

1. Název zřizovatele:                      statutární město Havířov 

2. Sídlo:    736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 

3. Okres:    Karviná 

4. IČO:    00297488 

                                         
 
 

Článek II 

Název, sídlo, identifikační číslo příspěvkové organizace 

 

1. Název:                                      Městské kulturní středisko Havířov 

    Zkrácený název: MKS Havířov 

2. Sídlo:                                           736 01 Havířov-Město, Hlavní třída 246/31a 

3. IČO:                                             00317985 

4. Právní forma: příspěvková organizace  

  

 

(dále jen „příspěvková organizace“) 
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Článek III 

Právní postavení příspěvkové organizace a výkon funkce zřizovatele  
 

1. Příspěvková organizace je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
 

2. Mimo práva a povinnosti vymezené ve zřizovací listině je příspěvková organizace povinna 

dodržovat veškeré obecně platné právní normy upravující jednání právnických osob  

a rozhodnutí zřizovatele. 
 

3. Výkon funkce zřizovatele plní Rada města Havířova (dále jen „RMH“), pokud působnost 

zřizovatele vůči příspěvkové organizaci není zákonem nebo touto zřizovací listinou 

vyhrazena Zastupitelstvu města Havířova (dále jen „ZMH“).   
 

4. Vzájemná komunikace zřizovatele a příspěvkové organizace je realizována 

prostřednictvím odborů Magistrátu města Havířova (dále jen „MMH“). Odvětvovým 

odborem MMH, který zajišťuje a koordinuje plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové 

organizaci, je odbor školství a kultury MMH. 
 
 

Článek IV 

Účel a předmět činnosti příspěvkové organizace  
 

1. Účelem zřízení příspěvkové organizace je zajištění potřeb obyvatel v oblasti vzdělávání, 

kultury a poskytování informací, které je zřizovatel povinen zajistit podle § 35 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti. 
 

2. Hlavní předmět činnosti: 

2.1. zajišťování provozu objektů svěřených zřizovatelem do správy příspěvkové         

organizace - kina, kulturní domy včetně výstavních síní s prodejem uměleckých děl 

a katalogů, 

2.2. zajišťování všech forem kulturně výchovné činnosti, mimoškolní výchovy 

a vzdělávání, realizování a spolupořadatelství společenských, kulturních 

a vzdělávacích akcí, včetně zprostředkovávání těchto akcí a služeb,  

2.3. zajišťování všech forem zájmově umělecké činnosti, podpora tvořivé a tvůrčí činnosti 

obyvatel, 

2.4. zajišťování propagace všech oblastí činnosti příspěvkové organizace s využitím  

veškerých dostupných forem propagace, 

2.5. vydávání periodického tisku „Radniční listy“ včetně inzerce a dalších propagačních  

materiálů, 

2.6. organizace, zajišťování a spolupořadatelství celoměstských kulturně společenských 

projektů v plném rozsahu realizace, včetně doplňkového prodeje, na venkovních 

prostranstvích a mimo objekty spravované příspěvkovou organizací,  

2.7. poskytování nájmů nebytových prostor v objektech spravovaných příspěvkovou      

organizací. 
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3. Doplňková činnost:  

3.1. propagační, reklamní činnost, 

3.2. hostinská činnost. 

 

Článek V 

Statutární orgán  
 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

RMH. 
 

2. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace samostatně ve všech věcech 

týkajících se příspěvkové organizace.  
 

3. Při podepisování jménem příspěvkové organizace ředitel k vytištěnému nebo napsanému 

názvu příspěvkové organizace připojí své jméno, funkci a podpis.   
 

4. Ředitel není oprávněn, bez předchozího souhlasu ZMH, v rámci kolektivního 

vyjednávání přijímat závazky, které vyžadují od zřizovatele zvýšení příspěvku na provoz 

nebo zvýšení investičního příspěvku.  

 

5. Ředitel je povinen vydávat, aktualizovat a evidovat vnitřní řídící předpisy příspěvkové 

organizace. 

 

6. Ředitel je povinen v příspěvkové organizaci zavést a udržovat funkční a účinný vnitřní 

kontrolní systém. 

 

7. Povinnosti ředitelů vůči zřizovateli v oblasti řízení příspěvkových organizací dále stanoví 

zásady schválené RMH. 

 

8. Ředitel je odpovědný RMH za činnost příspěvkové organizace. 
  

 

Článek VI  

Vymezení majetku  
 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele (dále jen „svěřený 

majetek“), s majetkem vlastním (dále jen „vlastní majetek“) nebo s majetkem 

ve vlastnictví třetích osob na základě uzavřených smluv (dále jen „cizí majetek“).  

 

2. Svěřeným majetkem jsou:  

a) nemovité věci, které stanoví ustanovení § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nemovité věci“), 

b) věci, které se staly součástí nemovité věci, které byly pořízeny z rozpočtu příspěvkové 

organizace nebo z rozpočtu zřizovatele, 

c) věci pořízené zřizovatelem z dotace, není-li zákonem nebo poskytovatelem dotace 

stanoveno jinak, a to po dobu udržitelnosti projektu. Věci dle písm. a) a b) tohoto 

odstavce jsou svěřeným majetkem i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.  



4 

 

3. V příloze č. 1 této zřizovací listiny je vymezen svěřený majetek: 

a) nemovité věci,  

b) budovy evidované v katastru nemovitostí. 

 

4. Rozpis dalšího svěřeného majetku, který není uveden v Příloze č. 1 této zřizovací listiny, je 

uveden v inventárních soupisech uložených u příspěvkové organizace a u zřizovatele.  

 

5. K nabytí:  

a) nemovitých věcí,  

b) budov evidovaných v katastru nemovitostí   

do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí souhlas ZMH.  

 

6. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně nad 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, musí mít příspěvková organizace předchozí 

souhlas ZMH. Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

 

7. K nabytí staveb neevidovaných v katastru nemovitostí v pořizovací ceně do 100 tis. Kč  

bez DPH/stavba do vlastnictví zřizovatele, se nevyžaduje předchozí souhlas zřizovatele. 

Takto pořízený majetek je svěřený majetek. 

  

8. Příspěvková organizace pro potřeby vedení účetnictví bezodkladně informuje zřizovatele  

o nabytí svěřeného majetku, mimo majetek nabytý od zřizovatele.  

 

9. Pořídí-li zřizovatel ze svých prostředků pro příspěvkovou organizaci nový majetek, který 

je součástí svěřené nemovité věci, předá jej příspěvkové organizaci předávacím 

protokolem, který je podkladem pro účetní evidenci. Zřizovatel postupuje shodně 

v případě technického zhodnocení svěřeného majetku z rozpočtu zřizovatele. Takto 

pořízený majetek je svěřený majetek.  
 

10. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele dary spotřební povahy s dobou 

použitelnosti kratší než jeden rok do celkové hodnoty 10 000 Kč/1 dar.  K nabytí těchto 

darů do majetku zřizovatele nemusí mít příspěvková organizace předchozí souhlas 

zřizovatele. 
 

11. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví majetek, který pořídí sama v rámci 

svého hospodaření, není-li zřizovací listinou stanoveno jinak.  

 

12. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví věcné a peněžité dary a dědictví 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou darů uvedených v odstavci 10. 

 

13. Příspěvková organizace nabývá do svého vlastnictví účelově neurčené peněžité dary.  

Pro nabývání peněžitých darů účelově neurčených vydává tímto zřizovatel svůj předchozí 

souhlas pro jejich neomezené nabývání do vlastnictví příspěvkové organizace. 
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Článek VII 

Vymezení majetkových práv a povinností příspěvkové organizace 

 

1. Svěřený majetek  
 

1.1. O předání majetku ve vlastnictví zřizovatele k hospodaření příspěvkové organizaci  

a vynětí svěřeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje RMH, 

vyjma věcí dle článku VI odstavec 3 této zřizovací listiny.  

 

1.2. O předání majetku dle článku VI odst. 3 této zřizovací listiny ve vlastnictví zřizovatele 

k hospodaření příspěvkové organizaci a vynětí tohoto svěřeného majetku 

z hospodaření příspěvkové organizace rozhoduje ZMH.  
 

1.3. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek hospodárně využívat pro plnění 

účelu a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena dle této zřizovací listiny.  

 

1.4. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v příslušné evidenci, 

udržovat v bezpečném a provozuschopném stavu, zachovávat a rozvíjet jeho hodnotu, 

chránit ho před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy, 

uplatňovat právo na náhradu škod vůči odpovědným osobám a zajistit ochranu 

autorských práv. Dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, 

hygieny a životního prostředí. 

 

1.5. Příspěvková organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy 

stanovené revize, kontroly a technické prohlídky svěřeného majetku, včetně zajištění 

odstranění závad vyplývajících ze závěrů revizí, kontrol a technických prohlídek.  

 

1.6. Pokud příspěvková organizace nebude schopna zajistit z objektivních důvodů opravu  

a údržbu svěřeného majetku sama, prokazatelně požádá o zajištění jeho údržby 

a opravy zřizovatele. 
 

1.7. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před provedením 

technického zhodnocení svěřeného majetku v hodnotě nad 100 000 Kč bez DPH/ 

jedna věc, nebylo-li technické zhodnocení součástí schváleného rozpočtu příspěvkové 

organizace na daný rok. Technické zhodnocení svěřeného majetku se stává 

vlastnictvím zřizovatele. 

 

1.8. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek vést v účetnictví a předepsané 

evidenci samostatně, odděleně od vlastního majetku.  

 

1.9. Příspěvková organizace je povinna neprodleně předávat zřizovateli veškeré podklady 

potřebné k evidenci svěřeného majetku (snížení nebo zvýšení hodnoty majetku)  

a poskytovat další informace a podklady o svěřeném majetku, pokud si je zřizovatel 

vyžádá. 
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1.10. Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, 

vyřadit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit jej do majetku 

právnických osob, nebo použít k účasti na podnikání třetích osob.  

 

1.11. Příspěvková organizace není oprávněna vystavit souhlas s umístěním sídla právnické 

nebo podnikající fyzické osoby ve svěřeném majetku.  

 

1.12. Příspěvková organizace je oprávněna pronajmout bez předchozího souhlasu 

zřizovatele svěřený majetek na dobu určitou, nejdéle na dobu jeden rok. 

 

1.13. Příspěvková organizace je oprávněna jen s předchozím souhlasem zřizovatele svěřený 

majetek: 

a) pronajímat na dobu určitou, která je delší než 1 rok a na dobu neurčitou,  

b) pronajímat na akce, které mohou ohrozit klid ve městě,  

c) pronajímat opakovaně na dobu určitou, která je v součtu delší než 12 měsíců  

  v období 24 měsíců po sobě jdoucích téže fyzické nebo právnické osobě, 

d) vypůjčit, vyjma výpůjčky uvedené v bodě 1.16., 

e) dát do podnájmu.  

 

1.14. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši 

nájemného v místě a čase obvyklou nebo vyšší. Nájemné nižší, než v místě a čase 

obvyklé, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. 
 

1.15. V nájemní smlouvě příspěvková organizace výslovně uvede, že pronajímá věc nebo 

její část ve vlastnictví statutárního města Havířova a že nájemní smlouva nemůže být 

použita jako právní důvod pro zápis sídla do veřejného rejstříku.  
 

1.16. Svěřený majetek může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele přenechat 

na dobu kratší než jeden rok k užívání jiné příspěvkové organizaci, zřízené statutárním 

městem Havířov, na základě smlouvy o výpůjčce, pouze za úhradu nákladů 

souvisejících s jeho užíváním. Toto ustanovení se nevztahuje na svěřený majetek 

využívaný pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  

 

1.17. Svěřený majetek, který byl spolufinancován z cizích zdrojů, příspěvková organizace 

může využívat pouze v souladu s pravidly poskytovatele těchto finančních prostředků. 

 

1.18. Příspěvková organizace se při nakládání se svěřeným majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

2. Vlastní majetek  

 

2.1. Při nakládání s vlastním majetkem postupuje příspěvková organizace obdobně, jako 

s majetkem svěřeným, není-li níže uvedeno jinak. 
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2.2. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si před nabytím vlastního investičního 

majetku souhlas zřizovatele, nebylo-li pořízení tohoto majetku součástí schváleného 

rozpočtu příspěvkové organizace. 

 

2.3. Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Havířov si mezi sebou vlastní 

majetek vypůjčují. Toto ustanovení se nevztahuje na vlastní majetek využívaný 

pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace.  
 

2.4. Trvale nepotřebný (přebytečný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

povinna nabídnout k bezúplatnému převodu v tomto pořadí: 

1. zřizovateli, 

2. příspěvkovým organizacím zřizovatele. 

 

V případě nezájmu o bezúplatný převod tohoto majetku je příspěvková organizace 

povinna majetek nabídnout k prodeji jinému subjektu za cenu v místě a čase obvyklou. 

Nebude-li prodej realizován, je příspěvková organizace oprávněna vlastní investiční 

majetek vyřadit. 
 

2.5. Neupotřebitelný (nepoužitelný) vlastní investiční majetek je příspěvková organizace 

oprávněna vyřadit jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Vyřazení 

neupotřebitelného vlastního neinvestičního majetku souhlasu zřizovatele nepodléhá. 

  

2.6. Příspěvková organizace se při nakládání s vlastním majetkem dále řídí zásadami 

schválenými RMH. 

 

3. Cizí majetek 

 

3.1. Příspěvková organizace je oprávněna si od téže fyzické nebo právnické osoby 

bez předchozího souhlasu zřizovatele najmout věc, kterou nezbytně potřebuje 

k zajištění své hlavní činnosti, popřípadě i činnosti doplňkové, na dobu nejdéle 

jednoho roku. 
 

3.2. Při nájmu věci je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase 

obvyklé nebo nižší.  

 

3.3. Nájemné vyšší, než v místě a čase obvyklé, případně nájem na dobu delší než jeden 

rok, může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím souhlasem zřizovatele. 

 

3.4. Technické zhodnocení cizího majetku může příspěvková organizace provést jen se 

souhlasem zřizovatele.  

 

4. Zadávání veřejných zakázek  
 

4.1. Příspěvková organizace vystupuje při zadávání veřejných zakázek financovaných 

z rozpočtu příspěvkové organizace jako zadavatel. Funkci zadavatele vykonává ředitel 

příspěvkové organizace. 
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4.2. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 250 000 Kč 

bez DPH, provádí příspěvková organizace celé zadávací řízení samostatně. 

 

4.3. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 250 000 Kč 

bez DPH, postupuje příspěvková organizace podle zásad schválených RMH.   

 

5. Škody a pohledávky   

     

5.1. Příspěvková organizace je povinna včas a efektivně uplatňovat práva na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení a vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

 

5.2. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele: 

a) uzavírat dohody o postoupení pohledávek, o převzetí dluhu, o vzdání se práva  

i prominutí dluhu, není-li dále uvedeno jinak, 

b) upustit od vymáhání pohledávky vyšší než 5 000 Kč v jednotlivém případě. 
 

5.3. Svěřený majetek i majetek příspěvkové organizace je zřizovatelem pojištěn zejména 

pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, za škodu vzniklou 

v důsledku živelních událostí a za škodu vzniklou v důsledku vandalismu. 

Příspěvková organizace vznik pojistné události neprodleně oznámí pojišťovacímu 

makléři zřizovatele a odvětvovému odboru. 

 

5.4. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli škody a pohledávky v částce vyšší než 

5.000 Kč v jednotlivém případě, které ji vznikly nebo byly vůči ní uplatněny, a to 

bezprostředně po jejich zjištění. 
 
 

Článek VIII 

Finanční hospodaření a kontrola příspěvkové organizace 

 

1. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci pro daný rozpočtový rok v rámci schváleného 

rozpočtu města závazné ukazatele.  

 

2. Výnosy z prodeje nebo z pronájmů movitých věcí jsou příjmem příspěvkové organizace. 

 

3. Výnosy z pronájmů nemovitých věcí nebo jejich částí jsou příjmem příspěvkové 

organizace. 

 

4. Příspěvková organizace je povinna vyžádat si souhlas zřizovatele před podáním žádosti  

o poskytnutí dotace nebo bezprostředně po jejím podání, nebylo-li možné zajistit souhlas 

zřizovatele předem. Dále je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele  

o výsledku dotačního řízení.   

 
5. Kontrolu příspěvkové organizace provádí zřizovatel zejména prostřednictvím zaměstnanců 

MMH. 
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6. Příspěvková organizace oznamuje zřizovateli, bezprostředně po jejich ukončení, výsledky 

externích kontrol, vč. přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  

 

7. Odpisy svěřeného majetku nemůže příspěvková organizace krýt z příspěvku na provoz 

poskytovaného zřizovatelem 
 
 

Článek IX 

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena 

 

Příspěvková organizace je zřizována na dobu neurčitou. 

 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Tato zřizovací listina v plném rozsahu ruší a nahrazuje zřizovací listinu zn. ZL/52/2015 

ze dne 14. 12. 2015, ve znění pozdějších dodatků a změn.  

 

2. Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

3. Zřizovací listina je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, která mají stejnou platnost, z nichž 

dvě jsou určena pro potřeby zřizovatele a dvě pro potřeby příspěvkové organizace. 
 

4. Zřizovací listinu lze měnit pouze na základě usnesení Zastupitelstva města Havířova, a to 

formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.  
 

5. Nedílnou součástí zřizovací listiny je: 
 

Příloha č. 1:        soupis majetku, který se příspěvkové organizaci svěřuje k hospodaření 

ke dni 1. 1. 2019 

 
 
 

Za zřizovatele: 
 
 
 

...............................................................  ...............................................................  

                   Bc. Josef Bělica                                                      Mgr. Jana Feberová 

                    primátor města                               náměstkyně primátora  

                                                                                                   pro školství a kulturu       
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Příloha č. 1 

zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Městské kulturní středisko Havířov 
IČO: 00317985 

 

Svěřený majetek ke dni 1. 1. 2019 

 

a) Nemovité věci 

 

Pozemek   

číslo 

parcely 

Název - druh využití 
Výměra 

v m2 

Součást pozemku 

budova s číslem 

popisným/ 

orientačním 

Katastrální území  

203/48 

zastavěná plocha a nádvoří 

Kulturní dům Leoše Janáčka 

(dále jen „KDLJ“) 

2 085 1593 Bludovice 

256 

zastavěná plocha a nádvoří 

Kulturní dům Radost 

(dále jen „KD Radost“) 

1 339 234 Havířov-město 

375 
zastavěná plocha a nádvoří 

kino Centrum 
1 321 575 Havířov-město 

377/2 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace – kino Centrum 
329  Havířov-město 

1161 

zastavěná plocha a nádvoří 

Společenský dům Reneta 

(dále jen „SD Reneta“) 

1 523 471 Havířov-město 

1419 

zastavěná plocha a nádvoří 

Kulturní dům Petra Bezruče 

(dále jen „KDPB“) 

2 754 246 Havířov-město 

4027 
zastavěná plocha a nádvoří 

letní kino 
390  Havířov-město 

4028/1 
ostatní plocha - zeleň 

letní kino 
1 935  Havířov-město 

4029 
zastavěná plocha a nádvoří 

letní kino 
1 635 1538 Havířov-město 

4030 
ostatní plocha – ostatní 

komunikace – letní kino 
1 744  Havířov-město 

4031 
ostatní plocha - zeleň 

letní kino 
4 740 

 

 
Havířov-město 
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b) Budovy evidované v katastru nemovitostí 

 

Budova 

číslo 

popisné/ 

orientační 

Název - druh využití;  

rok kolaudace  

Na pozemku- 

číslo parcely 
Katastrální území  

1593 
stavba občanského vybavení - KDLJ 

1986 
203/48 Bludovice 

246 
stavba občanského vybavení - KDPB 

1962 
1419 Havířov-město 

471 

stavba občanského vybavení -  

SD Reneta 

1983 

1161 Havířov-město 

575 

stavba občanského vybavení -  

kino Centrum 

1967 

375 Havířov-město 

234 

stavba občanského vybavení -  

KD Radost 

1955 

256 Havířov-město 

1538 

stavba občanského vybavení -  

správní budova letního kina 

1984 

4029 Havířov-město 

 

 



































































Příloha č. 1 - NÁVRH 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. ……/2018, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne …... 2018 usnesením č. … usneslo 

vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 

závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Statutární město Havířov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(dále jen „poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Havířova
1
 (dále jen „správce poplatku“). 

Čl. 2 

Poplatník 

(1) Poplatek platí
2
: 

a) fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen 

trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na 

území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené 
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k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. 

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku 

oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
3
 

Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 

nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně 

doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.  

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 

popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 

nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 

pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit 

orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě 

popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.  

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik 

své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu, změny umístění podle čl. 6 odst. 1 

písm. c) této vyhlášky nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
4
 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
5
 

(7) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo 

úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 tohoto článku, nárok na 

osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze 

uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.
6
 

Čl. 4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 552 Kč a je tvořena: 

                                                 
3
  § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 

4
  § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

5
  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

6
   § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 



a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 302 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů statutárního města Havířova předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 

44 788 284 Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 44 788 284 Kč děleno 77 567 (76 276 počet osob s pobytem na území 

statutárního města Havířova plus 1 291 počet staveb určených k individuální rekreaci, 

bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) je rovno 

577,41 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) této 

vyhlášky ve výši 302 Kč.  

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 

odst. 1 písm. c) této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné 

výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění 

v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 

pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
7
 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního 

roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 tohoto článku, 

je poplatek splatný nejpozději do posledního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného 

kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 2 odstavce 1 písm. a) této vyhlášky, 

která je: 

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 

výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 

soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce 

dítěte nebo nezletilého, nebo 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
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(2) Od poplatku se osvobozuje fyzická osoba podle článku 2 odstavce 1 písm. a) této 

vyhlášky: 

a) nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku, 

b) nezletilá bez stanoveného zákonného zástupce, 

c) s dlouhodobým pobytem v zahraničí přesahujícím 180 dní pobytu v příslušném 

kalendářním roce, a to z důvodu zaměstnání, podnikání, sňatku či studia, 

d) po dobu výkonu trestu, 

e) která je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci postavené 

na území statutárního města Havířova a zároveň má ve statutárním městě Havířov 

trvalý pobyt. Na tyto poplatníky se dále nahlíží jako na poplatníky dle čl. 2  

odst. 1 písm. a) této vyhlášky. 

(3) Úleva ve výši 50% ze sazby uvedené v čl. 4 této vyhlášky se poskytuje pro poplatníky 

uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zároveň mají pobyt ve statutárním 

městě Havířov. 

Čl. 7 

Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.
8
 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
9
 

Čl. 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku 

nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti poplatku omezen ve 

svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková 

povinnosti tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 

zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
10

  

(2) V případě podle odstavce 1 tohoto článku vyměří správce poplatku poplatek zákonnému 

zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
11

  

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou 

povinnost společně a nerozdílně.
12
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Čl. 9 

Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Pro poplatkové povinnosti, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé 

před nabytím účinnost této vyhlášky se použijí obecně závazné vyhlášky ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 8/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ze dne 27. 11. 2017.  

 

Čl. 10 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. 

 

 

  

Bc. Josef Bělica, primátor města  

 

 

 

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 

 

 

 

 



Přehled činnosti vedení města 

od 05.11.2018 do 19 .11.2018 

 

 

Bc. Josef BĚLICA, primátor města  
 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 3. prosince 2018 

(05. 11. 2018 –19. 11. 2018) 

 

  05.11. - jednání rady města Havířova 

 - porada vedení 

 - jednání ustavujícího zastupitelstva města Havířova 

  

06.11. - jednání k rozpočtu města pro rok 2019 - 2. kolo  

 - jednání se zástupci MmH – p. tajemník, vedoucí odboru KP, vedoucí odboru ORG 

a oddělení IT – provozní záležitosti 

   

07.11. - jednání Praha  

  

08.11. - jednání s vedoucím odboru OPS – Mgr. Kocianem 

 - konkurzní řízení  na obsazení pracovního místa ředitele/lky MŠ Lipová 

 - jednání hodnotící komise – VZ ORG – Dodávka programu VMware a Vsphere 

 

09.11.  - jednání s občanem p. Jaskem 

 - jednání s NER ing. Baránkem a zástupci TSH – ing. Martinkem a ing. Zyderem – 

ve věci třídící linky 

 - svatební obřady – Zámek Havířov 

 - slavnostní imatrikulace studentů VŠSS Havířov 

 - jednání se zástupci koalice 

 

12.11.  - pravidelná porada – ředitel MP – ing Muras 

 - pravidelná porada – Bc. Kopeček – komisař MP 

 - pravidelná porada – Mgr. Kriš – tisková mluvčí 

 - porada vedení 

 - jednání hodnotící komise - VZ ORG – 2. kolo - dodávka programu VMware a 

Vsphere 

    

13.11.-15.11.  - jednání PS Praha 

 

16.11. - jednání s vedoucí odboru KP Mgr. Tichou a paní Maňhalovou – organizační a 

provozní věci chodu odboru KP 

 

17.11. - slavnostní zahájení turnaje ve vzpírání - MČR 

 - slavnostní zahájení turnaje v judu – 3. ročník memoriálu Saši Jurečky 

 

19.11.  - on-line rozhovor pro Českou televizi – participativní rozpočet 

 - jednání Rady města Havířova 

 - porada vedení 

 - jednání s jednateli a zástupci MRA s.r.o., vedoucím odboru OPS Mgr. Kocianem a 

náměstkem pro ekonomiku a správu majetku MmH ing. Baránkem – nastavení 

pravidel pro předkládání materiálů pro jednání PV a RmH 

 - jednání se studenty Gymnázia – rozhovor pro studentské noviny 



Přehled činnosti vedení města 

od 05.11.2018 do 19 .11.2018 

 

 

 

průběžná jednání s vedoucími a referenty odborů Magistrátu města Havířova, řediteli 

příspěvkových organizací města. 

 

 

  

 

 



Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 

(od 5.11. 2018 do 19.11. 2018) 

 
PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 3. prosince 2018 

 

 

 

5.11. - 1. zasedání ZMH 

 - 1. zasedání RMH 

 - porada vedení 

 

6.11. - schůzka s investory pro město 

 

7.11. - Ing. Martínek, ředitel TSH a.s.; Ing. Zyder, TSH a.s.; Ing. Rapant, RMH;  Ing. Mikulová,  

              OIV; JUDr. Burianová OSM, nám. Ing. Niemiec – jednání k zařízení pro zpracování  

               komunálního odpadu 

 - Mgr. Turecká, ředitelka MŠ Balzacova, Ing. Mikulová, OIV – stavba nového oplocení  

              kolem MŠ 

 - Ing. Kasalíková, EO; Ing. Fukalová, ved. EO; Ing. Mikulová, OIV – pracovní porada 

 - Mgr. Havlů, OSR – pracovní porada 

 - Master IT, p. Klimša 

 - tajemník MMH Ing. Menšík – pracovní porada 

 - Ladislav Indrák, občan města – sportoviště ragby v Havířově 

 

8.11. - Ing. Kasalíková, EO – pracovní porada 

 - p. Kozák, MFK Havířov 

 - Ing. Mikulová, OIV – pracovní porada 

 - místostarosta Českého Těšína Bc. Pavelek a  nám. Ing. Niemiec 

 - VŘ IT program VMR servery PC 

 - p. Korábová - podpora místních podnikatelů 

 

9.11. - VŘ, el. požární signalizace, Domov seniorů Luna 

 - jednání s p. primátorem 

 - účast na pietním aktu Den válečných veteránů 

 - Dukla industrial park, odkup pozemku – Ing. Beleščák spol. CONO a.s. 

 - Ing. Kasalíková, EO 

 - koaliční jednání 

 

12.11. - Ing. Klimša, MRA s.r.o. – materiály do RMH 

 - porada vedení 

 - Bc. Hanzel, ředitel HTS a.s. 

 - Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBA, ředitel NsP Havířov 

 - MRA s.r.o. VŘ – Oprava 2 bytových jednotek a 1 nebytového prostoru 

 

13.11. - p. Korábová, podpora místních podnikatelů 

 - p. Šantůček, IT  

 - Ing. Kasalíková, EO 

 - Ing. Menšík, tajemník MMH 

14.11. - referentské zkoušky 
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 - nám. Mgr. Feberová, nám. Ing. Niemiec; Ing. Kasalíková, EO - rozpočet 

 - p. Indrák - MRA s.r.o. 

 - p. Wala – občan města 

  

15.11. - Ing. Martínek, RMH 

 - Ing. Zyder, TSH a.s.; nám. Ing. Niemiec a Mgr. Havlů, OSR - jednání k zařízení pro  

              zpracování komunálního odpadu 

 

16.11. - nám. Ing. Niemiec - porada 

 - p. Burian Marek, MSID; Ing. Tomáškova-spol. Asental a JUDr.Burianová – Dukla  

              industrial park – odkup pozemku 

 

19.11. - zasedání RMH 

 - porada vedení 

 - nám. Ing. Niemiec - jednání 

 - spolupráce s MRA s.r.o.-Ing. Masarovič, Ing. Lankoči, Ing. Klimša a p.primátor 

 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 5.11.2018 do 19.11.2018 

 

 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 3. prosince 2018 

(5. 11. 2018 - 19. 11. 2018) 

 

 

 

05.11. - zasedání Zastupitelstva města Havířova   

 - jednání Rady města Havířova 

 - porada vedení 

 - setkání s podřízenými odbory OÚR, OKS 

 - setkání s Ing. Evou Šillerovou, členkou ZMH, Mgr. Dagmar Kotajnou, členkou 

   Kontrolního výboru ZMH, Markem Světničkou, DiS., členem ZMH 

  

06.11. - II. kolo rozpočtového kolečka 

 - porada s Ing. arch. Karlem Mokrošem, vedoucím odboru územního rozvoje 

 - jednání OK Dolní Suchá 

  

07.11. - jednání s Ing. Ondřejem Baránkem, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku,  

   Ing. Zyderem, TSH, a.s., Ing. Ludvíkem Martinkem, ředitelem TSH, a.s.,  

   Ing. Pavlem Rapantem, MBA, členem RMH, Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí 

   oddělení investic, JUDr. Ivou Burianovou, vedoucí oddělení správy majetku -  

   zařízení pro zpracování komunálního odpadu 

 - porada s Ing. Ludvíkem Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - schůzka s Ing. Jiřím Martinkem, MBA, členem RMH 

 - porada s Ing. Gerardem Krupou, vedoucím odboru komunálních služeb 

 - schůzka s občanem p. Pánikem  

 - porada s Mgr. Evou Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 - porada s Ing. Janou Sikora, referentkou oddělení investic 

 - jednání s Ing. Milanem Menšíkem, tajemníkem MMH 

 - porada s Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí oddělení investic 

 - porada s Naďou Czechovou, zaměstnankyní odboru komunálních služeb 

 

08.11. - jednání s místostarostou města Český Těšín Bc. Tomášem Pavelkem a                  

   Ing. O. Baránkem, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku 

 - vyřízení personálních záležitostí s Ing. G. Štefkovou, vedoucí oddělení PaM 

 - porada s Ing. Milanem Menšíkem, tajemníkem MMH 

 - jednání s Ing. Radomírem Kácalem, ředitelem SSRZ 

 - porada s MgA. Romanou Bartoškovou, redaktorkou Radničních listů 

 - schůzka s Markem Světničkou, DiS., členem ZMH 

   

09.11. - jednání s p. Richardem Chmelíkem - atletický klub Havířov 

 - otevírání obálek - VZ EPS Luna 

 - porada s Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí oddělení investic 

 - schůzka se zástupci OK Havířov-Životice 

 - porada s Ing. Gerardem Krupou, vedoucím odboru komunálních služeb 

 - porada s Ing. Janou Sikora, referentkou oddělení investic 
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 - prohlídka staveb s Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí oddělení investic a Ing. Jiřím 

   Vinklárkem, referentem oddělení investic – skate park, sesuv ulice Svážná 

 - účast na pietním aktu Den válečných veteránů 

 - koaliční jednání  

 

12.11. - II. kolo – VZ EPS Luna 

 - porada s Ing. Romanem Hučíkem, zaměstnancem odboru komunálních služeb 

 - porada s Bc. Borisem Břenkem, zaměstnancem odboru komunálních služeb 

 - porada s Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí oddělení investic 

 - porada s Bc. Markétou Cihlářovou, zaměstnankyní odboru komunálních služeb 

 - porada vedení 

 - schůzka s předsedou SBD Ing. Trefilem a technickým náměstkem Bc. Burgetem 

 - prohlídka staveb s Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí oddělení investic – chodník 

ul. Selská 

 - porada s Ing. Gerardem Krupou, vedoucím odboru komunálních služeb 

 - natáčení pro POLAR - hříště Lázeňská 

 - jednání pracovní skupiny o dotacích sportu - Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný 

radní pro sport, Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje, Ing. 

Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení 

strategického rozvoje, Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a 

volnočasových aktivit  

 - schůzka s Mgr. Yvonou Dlábkovou, ředitelkou MKS 

   

13.11.  - porada s Ing. Ludvíkem Martinkem, ředitelem TSH, a.s. 

 - porada s Jarmilou Holišovou, zaměstnankyní organizačního odboru 

 - porada s Ing. Gerardem Krupou, vedoucím odboru komunálních služeb 

 - porada s Ing. arch. Karlem Mokrošem, vedoucím odboru územního rozvoje 

 

14.11. - referentské zkoušky 

 - jednání s Mgr. Janou Feberovou, náměstkyní pro školství a kulturu a Ing. Ondřejem 

   Baránkem, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku, Ing. Marcelou  

  Kasalíkovou, vedoucí oddělení rozpočtu - rozpočet 

 - jednání s Ing. Jiřím Martinkem, MBA, členem RMH 

 - porada s Ing. Marcelou Kasalíkovou, vedoucí oddělení rozpočtu, zástupkyní    

   vedoucí odboru 

 - představení se vedení města všem odborům MMH 

 - jednání s prvním náměstkem primátora města Brna Mgr. Petrem Hladíkem - chytré 

   město 

      

15.11. - jednání s Ing. Ondřejem Baránkem, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku, 

Ing. Zyderem, TSH, a.s., Mgr. Evou Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

- zpracování komunálního odpadu 

 - porada s Ing. Janou Návratovou, vedoucí odboru životního prostředí 

 - natáčení pro POLAR - zastávky 

 - zasedání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva MSK ve Velkých 

Heralticích 

 

16.11. - porada s Ing. Gerardem Krupou, vedoucím odboru komunálních služeb 

 - porada s Bc. Markétou Cihlářovou, zaměstnankyní odboru komunálních služeb 
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 - jednání s Ing. Karlem Šlachtou, bývalým náměstkem pro hospodářský rozvoj 

 - VZ LED osvětlení 

 -  Dětský Domov Havířov 

 - porada s Bc. Alenou Holou, vedoucí oddělení matriky - svatby 

 - porada s Ing. Ondřejem Baránkem, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku 

  

19.11. - koaliční jednání 

 - jednání Rady města Havířova 

 - porada vedení 

 - porada s Ing. Kateřinou Mikulovou, vedoucí oddělení investic a Mgr. Evou Havlů,  

   vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 - schůzka s Markem Světničkou, DiS., členem ZMH 

 - porada s Ing. Zdenou Mayerovou, vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství a 

   Bc. Borisem Břenkem, zaměstnancem odboru komunálních služeb 

 - jednání s Mgr. Danielem Vachtarčíkem, uvolněným radním pro sport 

 - jednání s Ing. Ondřejem Baránkem, náměstkem pro ekonomiku a správu majetku  

 - schůzka s Ing. Evou Šillerovou, členkou ZMH 

 - jednání s Ing. Josefem Kaplanem, členem ZMH 

   



 

1 
Přehled činnosti vedení města 

 od 05.11.2018 do 19.11.2018 

 

          Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu

     

 

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konané dne 3. prosince 2018 

(od 05.11.2018 do 19.11.2018) 

 

 

05.11. - zasedání Zastupitelstva města Havířova 

           - schůze Rady města Havířova 

           - porada vedení 

   

06.11. - jednání s pí Palkovskou Kočí - nový kulturní projekt „Hudba nezná hranice“ 

           - jednání k rozpočtu 

 

07.11. - jednání s PaedDr. Lenčem, vedoucím odboru školství KÚ MSK 

           - pracovní porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK 

           - jednání s ředitelkou MŠ Balzacova za účasti Ing. Baránka, náměstka primátora 

  pro ekonomiku a správu majetku   

           - jednání s Ing. Kácalem, ředitelem SSRZ   

 

08.11. - jednání s Ing. Murasem 

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov 

           - VZ/MRA - Oprava střechy na ul. Dlouhá 23-33 - jednání hodnotící komise 

 

09.11. - pracovní porada se zaměstnanci odboru školství a kultury 

           - kostel sv. Anny - pietní akt Den válečných veteránů 

 

11.11. - vítání občánků      

           - KD P. Bezruče - benefiční koncert na podporu odd. klinické hematologie 

             NsP Havířov 

   

12.11. - jednání s Ing. Kácalem, ředitelem SSRZ 

           - porada vedení 

           - jednání s Mgr. Dlábkovou, ředitelkou MKS Havířov - materiál RMH 

 

13.11. - SD Reneta - Úřad práce ČR - prezentační výstava „Volba povolání“ 

  

14.11. - školení - referentské zkoušky řidičů 

           - jednání ohledně „Optimalizace sítě škol“  

           - Horní Suchá, Dělnický dům - setkání s klienty společnosti VEOLIA 

           - jednání s Mgr. Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje - dotace OŠK 

           - SŠTO, ul. Lidická - představení projektu pro ZŠ ( 9.třídy) „ Pracovní činnosti 

  žáků ZŠ na SŠTO“     

 

15.11. - pracovní porada s PhDr. Hamzou, vedoucím OŠK a referenty odd. školství 

           - MKS Havířov - jednání s paní ředitelkou a zaměstnanci organizace 
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16.11. - svatební obřady   

 

 17.11. - svatební obřady 

 

19.11. - schůze Rady města Havířova 

           - porada vedení 

           - jednání s p. Czyžem, spol. THK-ČECHPOL, s.r.o. - nabídka práce pro VPP 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



   

Přehled činnosti vedení města 

 od 5.11.2018 do 19.11.2018 

 

 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast  
 

 

PŘEHLED ČINNOSTI 

pro 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova konané dne 3. 12. 2018 

(5. 11. 2018  - 19. 11. 2018) 

 

 

 

05. 11. - zasedání Zastupitelstva města Havířova 

 - jednání rady města 

 - schůzka s projektanty – MŠ U jeslí 

 

06. 11. - SANTÉ – porada s vedoucími pracovníky 

 - jednání HTS, a.s. – žádost  

 - rozpočtová kolečka – 2.kolo 

 - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 

07. 11. - SANTÉ – předání agendy 

 - porada s Ing. Urbancovou, vedoucí OSV 

 

08. 11.  - schůzka s občankou města paní Hradilovou (domov pro osoby s psychiatrickou 

   diagnózou) 

  

09. 11. - pietní akt při příležitosti uctění památky obětí válek – před kostelem Sv.Anny 

 

11. 11. - Benefiční koncert – Muzikálové melodie (na podporu Oddělení klinické  

  hematologie NsP Havířov) – v KDPB 

 

12. 11. - porada vedení 

 - porada s Mgr. Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje 

 

13. 11. - SANTÉ – předání agendy 

 

14. 11.  - referentské zkoušky 

 - schůzka s rodiči - SANTÉ 

 

15. 11. - Konzultační workshop zaměřený na představení modelu nové služby centra pro  

  rodinné pečující – pořádaný Českou asociací pečovatelské služby 

 

16. 11. - schůzka s Bc. Holou, vedoucí oddělení matriky – termíny svatebních obřadů 

 - jednání s ředitelem DS MUDr. Dlábkem, ředitelem SSmH Ing. Černým a  

  zástupkyní ředitelky Santé Mgr. Rosovou 

 

19. 11. - jednání rady města 

 - porada vedení 

  

 



 

1 
Přehled činnosti vedení města 

 od 05.11.2018 do 19.11.2018 

 

                   Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen rady města pro sport   

   

 

PŘEHLED ČINNOSTI 
pro 2. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

konané dne 3. prosince 2018 

(od 5.11.2018 do 19.11.2018) 

 

05.11. - zasedání Zastupitelstva města Havířova 

           - schůze Rady města Havířova 

           - porada vedení 

 

06.11. - p. Halenčák - kanalizace Na Důlňáku 

           - p. Porembski, FK Gascontrol Havířov - investiční dotace MŠMT 

 

07.11. - sl. Gorecká, OŠK - hlavní priority v oblasti sportu 

           - Ing. Kácal, ředitel SSRZ 

 

08.11. - běžná agenda 

 

09.11. - materiály do PV 

           - koaliční jednání     

           - p. Endal, SK stolní tenis Baník Havířov - výstavba sportovní haly 

 

12.11. - porada vedení 

           - MgA. Bartošková, redaktor - Radniční listy 

           - jednání s Ing. Niemiecem, náměstkem primátora pro investice a chytré město 

             za účasti Mgr. Havlů, vedoucí odd. strategického rozvoje, Ing. Mokroše, vedoucího  

             OÚR , Ing. Mikulové, vedoucí odd. investic, Mgr. Mertové,ved. odd. volnočasových  

             aktivit - Výzva MŠMT V4 Sport 

 

13.11. - Mgr. Šimek, člen ZMH, p. Chmelík, předseda Atletického klubu Havířov - výstupy 

             z jednání s Krajským atletickým svazem  

 

14.11. - školení - referentské zkoušky 

           - Ing. Martinek, MBA, člen RMH - priority v oblasti sportu 

 

15.11. - Ing. Kácal, ředitel SSRZ - středisko Zámek 

           - běžná agenda 

 

16.11. - materiály do PV a RMH  

           - Mgr. Mertová, vedoucí odd. volnočasových aktivit 

           - p. Klimša, SVK Havířov - republikové akce ve vzpírání do konce roku 2018 

 

19.11. - schůze Rady města Havířova 

           - porada vedení 

           - jednání s Ing. Niemiecem, náměstkem primátora pro investice a chytré město 

             za účasti Ing. Mikulové, vedoucí odd. investic  - Výzva MŠMT V4 Sport 
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