
Zastupitelstvo města Kutná Hora na svém zasedání dne 14.5.2019 usnesením č. 108/19 schválilo na 

základě ustanovení §84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích( obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a ve spojení s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře ze dne 29.10.2002 

 

Z ř i z o v a c í   l i s t i n a 

příspěvkové organizace  

( úplné znění) 

 

Čl. I. 

Název a sídlo příspěvkové organizace 

Název:  Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře 

Sídlo:  Jana Palacha 166, 28401 Kutná Hora 

IČ:  71001131 

Čl.II 

Název a sídlo zřizovatele 

Název zřizovatele:  Město Kutná Hora 

Sídlo zřizovatele  Havlíčkovo náměstí 552, 28401 Kutná Hora,   

IČ:    00236195 

 

Čl.III. 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 

Organizace poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb.( školský zákon).  

Součástí základní školy je družina a školní klub, jejichž účel a předmět činnosti je vymezen ve 

vyhlášce č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 



Čl. IV 

Statutární orgán organizace 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada 

města Kutná Hora. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za 

organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční 

podpis. 

Čl. V. 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření ( dále 

jen svěřený majetek) 

 

1. Nemovitý majetek 

 - pozemek parc.č. 4122/2 ( zastavěná plocha), jehož součástí je budova čp. 166 

  k.ú. Kutná Hora 

 - pozemek p.č. 4122/20 (zahrada) k.ú. Kutná Hora 

 - pozemek p.č. 795/34 ( zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou   

  občanského vybavení bez čp. k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek 795/41 ( zahrada) k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek p.č. 795/50 ( ostatní plocha)k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek p.č. 795/53  ( ostatní plocha)k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek p.č.795/54 k.ú.( ostatní plocha) Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek p.č. 795/69 ( ostatní plocha)k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek p.č. 795/73 ( zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou občanského 

  vybavení bez čp. k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 - pozemek p.č. 795/74 ( zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou občanského 

  vybavení k.ú. Sedlec u Kutné Hory 

 

2.  Movitý majetek 

 Soubor movitých věcí uvedených v inventarizačním seznamu schváleném radou 

 města, který tvoří Přílohu č.1  Zřizovací listiny a je její nedílnou součástí 



Čl.VI 

Vymezení majetkových práv organizace 

1. Organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, včetně majetku získaného 

 vlastní činností, držet a hospodárně využívat k plnění hlavního účelu a předmětu 

 činnosti a doplňkové činnost, spravovat jej s péčí řádného hospodáře a pečovat o 

 jeho efektivní a účelné využití v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

 250/2000 Sb. a touto zřizovací listinou.  

2. Organizace je povinna spravovaný majetek zabezpečit proti znehodnocení, ztrátě 

 nebo zcizení.   

3. Organizace je oprávněna provádět technické zhodnocení svěřeného majetku  

4. Organizace je oprávněna provádět běžné hospodaření se svěřeným majetkem 

 s výjimkou případů, kdy je k nakládání s tímto majetkem nutný předchozí souhlas 

 zřizovatele. 

5 Předchozí písemný souhlas zřizovatele k nakládání s majetkem svěřeným organizaci 

 se vyžaduje v těchto případech: 

 a)  nabytí a převod nemovitých věcí 

 b) zastavení nemovitých věcí a movitých věcí, jejich zatížení věcným břemenem 

 c) úplatný převod movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje 30.000,-Kč 

 d) vzdání se práva a prominutí pohledávky přesahující 50.000,-Kč z celkového 

  objemu ročně 

 e)  dohoda o splátkách s lhůtou delší než 12 měsíců 

 f) bezúplatné postoupení pohledávek 

 g) uzavření smlouvy o úvěru, zápůjčce nebo dotaci 

 h) všechny stavební úpravy svěřeného nemovitého majetku  

 i) pronájem svěřeného nemovitého majetku na dobu delší než 12 měsíců 

6. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele 

7. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 

 činnosti, pro kterou byla zřízena, a to 

 a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele 



 b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s tím, že zřizovatel 

  uděluje souhlas k přijímání peněžitých účelově neurčených darů ve smyslu § 

  37 b odst.1 zákona č.250/2000 Sb. 

 c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele 

 d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele 

Čl. VII 

Okruhy doplňkové činnosti 

- pronájem movitého majetku 

- pronájem učeben, tělocvičny a hřiště 

- hospodaření s učebnicemi 

- poskytování kopírovacích služeb 

- půjčování sportovního náčiní 

- vystavování stejnopisu a opisu vysvědčení za úplatu v souladu s §28 odst.8 zákona č. 

561/2004 Sb. 

Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové organizaci, 

která je použije ve prospěch hlavní činnosti.  

Čl. VIII 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

V Kutné Hoře dne 17.5.2019      Ing. Josef Viktora 

         starosta města 

 

 

 

 

 

Příloha č.1: inventarizační seznam 

 



 


