
Ziizovacf listina
pifspdvkov6 organizace obce Chynd

vydandv souladu s ustanovenim $ 35 a $ 84 odst.2 pism. d) zitkonad,. 12812000 Sb., o obcich
(obecni ziizeni), ve zndni pozddjSich piedpisfr, ustanovenfm $ 27 ztrkona d. 25012000 Sb,, o
rozpodtovych pravidlech fizemnich rozpodtfi, ve zndni pozdejSich piedpisti a ustanovenim $
178 a 179 zltkonad,.56112004 Sb.. o piedSkolnirn, zdkladnim, stiednim. vySSim odborndm a
jindm vzdlltwfni (Skolskj' zdkon), ve zndni pozddjSich piedpisri, schv6lena Zastupitelstvem
obce Chynd usnesenim d,.3212014 ze dne 18.6.2014.

Ndzev:
Sidlo:
Okres:
Ii:

N6zev:
Sidlo:
ii:
Identifi k6tor pr6vnickd osoby:

ir. r
Identifikac e ziizov atele

Obec Chfnd
Hlavni 200, Chynd ,253 01 Hostivice
Praha - zitpad
00241296 

..

cr.2
Identifikace piispEvkov6 organizace

Zikladni Skola a Mateiskd Skola Chyn6. okres Praha - ztryad
Za Skolou 55. Chynd, 253 0l Hostivice
70989s59

600 053 r s6

2.

J.

l.

cl.3
Hlavni riiel a piedmit iinnosti piispdvkov6 organizace

Hlavni [del, pro ktery se piispdvkovA organizace ziiz.u.ie,je zajiStdni cinnosti v pfisobnosti
zirzovatele v oblasti Skolstvi dle zdkona d. 56112004 Sb., o pied5kolnim, z6kladnim,
stiednim, vySSim odbornem a jinem vzdll|vdni (Skolsky zitkon), ve zndni pozddjSich
piedpist (d6le jen ,,Skolsky zdkon").

Piedmdt dinnosti odpovidajici vymezeni l-rlavniho riielu piispdvkove organizaceje vykon
dinnosti mateiske Skoly. zitkladni Skolv. zaiizeni Skolniho stravov6ni a Skolni druZinv.

Mateiskd Skola poskytujc piedSkolni vzddlavani ddtem. zikladni Skola poskytuje z6kladni
vzddl|vtni Z6kfim na I. stupni, Skolni jidelna a Skolni jidelna - vydejna v r6mci Skolnfho
stravov6ni sloDZi k piiprav_d a vydejijidel, Skolni druZina poskytuje zdjmove vzdd,lixini.
Cinrrost tdchto zaiizeni se tidi piisluSnyrni ustanovenfmi Skolskdho z6kona a prov6ddcimi

q$ + t-,

piedpisy ke Skolskdmu zdkonu.



l.

')a,

cr.4
statutfrni org6n a zprisob jeho vystupov:{nf jm6nem piisp6vkov6 organizace

Statut6rnim org6nem piispdvkove organizace .ie ieditel (d6le jen ,,ieditel,,). Reditelejmenuje a odvol6v6 starosta otce chlini dle ustanoveni g 166 skolskdh o z6kona.

Reditel jedna jmdnem piispdvkov e organizace v souladu s platnymi piedpisy a v r6mciopravndni danych ziizovaci listinou' K pisemnemu prdvnimu irkonu piipoji ieditel svrijvlastnorudni podpis a otisk razitkapiispdvkov 
" orgunirel".

ct. s
vymezenf majetku ve vlastnictvi ziizovatele pienechan6ho piispivkov6 organizacik bezplatn6mu doiasn6mu ui}virni formou vyprijity

i k bezplatnemu docasndn.ru oLivini formou
vypfijcce, nemovity majetek ve vlastnictvi

ktery je uveden v piiloze d. I teto ziizovaci

1.

;

ct.6
vymezeni pr6v a povinnostf k majetku ve vlastnic tyi zfizovatele pienechan6mupiispdvkovE organizaci k bezplatn6mu doiasndmu uLivirniformou vyprijiky (d6le

jen,,sviieny majetek,,)

Piispdvkovd organizace hospodaii se svdienym rnajetkem pouze v piipadech a v rozsahu
stanovendm piedpisy ziizovatele upravujicfmi dinnost piispdvkov e organizace a vztahpiispdvkove otganizace ke ziizovateli a v souladu s platnymi prdvnimi piedpisy,.
Piispdvkovd organizace nabyv6 majetek pro ziizovatele. nestanovi-li zako n (.250/2000
Sb'' o rozpodtovych pravidlech irzemnich rozpoitri, ve zndni pozddjsfch piedpistr, jinak.

Piispdvkovd organizace nesmi sveieny nemovity maietek prodat, smdnit, darovat,zarezovar zdstavnim pr6vem nebo vdcnymi biemeny nebo ho vloLit do majetkupr6vnickych osob.

organizace je povinna vyuzivat svdieny majetek r.rdeln€ a hospod6rnd. v souladu
spiedndtem dinnosti organizace. Majetek musi byt vyuzivan v souladu se z6jmy obce a
musi by chr6ndn pied znidenim, poskozenim, odcizenim a zneuLirin.

2

3

4 Piispdvkov6 organizace m6 ke svdiendmu majetku tyto povinnosti:
a) majetek drzet a hospodrirnd ulivat pro plneni hlavniho irdelu a piedmdtu

dinnosti a doplf,kovd dinnosti podle reto ziizovaci listinv,
b) peiovat o zachov6ni majetku a jeho rozvoj, ma.ietek udrzovat a chranit pied

zniienim- poSkoz-enim. odcizenim . zneui,ittm nebb neopravndnymi zisahyc) vest ma.ietek v irietnictvi a v piedepsand evidenci odd'dlene od majetku, ktery

*
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ma piispdvkove organizace ve svem vlastnictvi.



d) zabezpecovat v souladu s piisluSnlimi piedpisy revize a technickd prohlidky
svdieneho majetku
zajiSt'ovat vlastnimi prostiedky drobne opravy a udrZbu svdieneho majetku do
jednor6zove vySe 10 tis. Ki
dodrZovat ve5kerd prdvni a jine piedpisy v oblasti poLdrni ochrany, hygieny,
Zivotniho prostiedi
trvale sledovat, zda dluZnici vdas a i6dnE plnf svd zt:azky a zabezpedit, aby
nedo5lo k promldeni di prekluzi pr6v z tdchto zt*azkt vyplyvajicich
informovat ziizovatele na zttkladd jeho poZadavku o vzniku ndroku nebo
povinnosti zpojistnd ud6losti, z bezdrivodndho obohaceni di n6hrady Skody
apod.
pii pronajmu rnajetku sjednat n6jemnd nejmene ve vySi, kteraie v danem dase

a mistd obvykld
j) informovat ziizovatele o uzavienych smlouv6ch o najmu, a to zasl6nim

jednoho vyhotoveni piisluSne smlouvy ziizovateli ve lhritd do 14 dni od jejiho
uzavieni

5. Piispdvkovd orgarizace m6 ke svdiendmu majetku pr6vo vlastnim jmdnem a na vlastni
udet pronajmout nemovity majetek, byt nebo nebytovy prostor na dobu max. jednoho
roku, a to po piedchozim souhlasu ziizovatele. Pron6jem majetku nesmi ohrozit vykon
hlavni dinnosti piispdvkov e organizace:.

Za ochranu svdieneho majetku a vykon pr6v a povinnosti pii hospodaieni s timto
majetkem odpovid6 statut6rni organ piispdvkov e organizace.

ct.7
Vymezeni majetku piispdvkovE organizace v jejim vlastnicfvf

Ziizovatel bezfplatnd piev6di do vlastnictvi piispdvkove organizace movity majetek, jehoZ
vldet je uveden v piiloze (. 2 Ieto ziizovaci listiny.

cl.8
Majetkovri pri*a a povinnosti piispdvkov6 organizacek majetku v jejim vlastnictvi

1. Do svdho vlastnictvi mirZe piispdvkovd organizace nabyt pollze majetek potiebny

k vykonu dinnosti, pro kterou byla ziizena, a to

a) bezuplatnym pievodem od ziizovalele
b) darem s piedchozim souhlasem ziizovalele
c) ddddnim; bez piedchoziho pisemndho souhlasu ziizovatele .je organizace povinna

dedictvf odmitnout, nebo
d) jinym zpfrsobem naz|kIadl rozhodnuti zitzovarele.

g)

h)

i)

6

2. Pokud se stane majetek, ktery piispdvkov6 organizace nabyla do

bodu 1, pism. a) dl.8 pro ni trvale nepotiebny, nabidne ho

ziizovareli. Nepirjme-li ziizovatel pisemnou nabidku. mfrZe

sveho vlastnictvi podle
piednostnd bezirplatnd

organizace po je

;,. f.#.)'.#l *
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/

piedchozim pisemnen souhlasu majetek pievest do vlastnictvi jine osoby za podminek
stanovenich ziizovatelem.

Piispdvkovd organizace m6 k majetku ve svdm vlastnictvi zejmenan6sledujici povinnosti:
a) vdst majetek v irdetnictvi a analytickd evidenci odddlend od majetku svdiendho, a

to:
- zvl63t'majetek nabyty' bezuplatnym pievodem od ziizovatele.
- zvl65t'ma.ietek nabyty darem nebo ddddnim
- zvl65t'majetek nabytj dalSim zprisobem

b) pojistit majetek
c) dodrZovat vesker6 pr6vni a jine piedpisy v oblasti poL6rni ochrany, Zivotniho

prostiedi, hygieny apod.
d) trvale sledovat, zda dluLnici vdas a i6dnd plni svd zhvazky a zabezpedrt, aby

nedoSlo k promldeni nebo prekluzi prtl z tdchto z|vazkt vyplyvajicich
e) informovat ziizovatele o uzavienych smlouvdch o n6jmu, a to zasldnimjednoho

vyhotoveni piislu5ne smlouvy zlizovateli ve lhfitd do 14 dnfr od jejiho uzavienf
f) iidit se pr6vnimi piedpisy, podminkami dan;imi routo ziizovaci listinou, piedpisy

ziizovatele upravujicimi cinnost piispdvkove organizace a vztah piispdvkovd
or ganizace ke ziizov ate I i a rozhodnutimi or g6nri ziizov atele.

l-

tr. q

Finanini hospodaieni piispdvkov6 organizace

Piispdvkovd organizace je povinna se iidit pii svem finandnim hospodaieni ustanovenimi
zdkona d,. 25012000 Sb., o rozpodtovych pravidlech irzemnich rozpodti, ve zndni
pozddjSich piedpisri.

Piispdvkov6 organizace je opr6vndna ponechat si piijmy z pron6jmu nemovitdho majetku.
bytu nebo nebytovych prostorjako vlastni vynosy.

Ziizovatel poskytuje piispdvkove organizaci na piisluSny' kalendaini rok finandni
piispdvek na jeji provoz v riimci rozpodtu piispdvkove organrzace, a to ve vySi stanovend
zastupitelstvem obce Chfnd.

cl. l0
Doplikovri iinnost

P iispevkov 6 or ganizace nevykon6 v 6 26dnou dop I iikovo u d i nno st.

ir. rr
Doba, na kterou je piispdvkov:i organizace zlizena

Piispdvkov6organizace se ziizuje na dobu neurditou.

I.

a
J.

2



1.

2.

aJ.

CI.12
ZinEre(ni ustanovenf

Tato zfrzovaci listina nahrazuje Ziizovaci listinu ze dne 21.10.2002, ve zndnidodatku d. Ize dne 9.9.2009 a dodatku i. 2 ze dne 2g, 12.2011.

Tato ziizovaci listina nabyvir ridinnosti dnem nrisledujicfm po schv 6leni ziizovaci listinyzastupitelstvem obce Chind.

vacf listina je vyhotovena v p6ti stejnopisech, z nichL vsechny maji platnostDvd vyhotoveni obdrLi piispdvkov (r' organizace, tii vyhotoveni obdrli

Pifloha d.1

Piiloha d, 2

V Chyni dne 19.6.20t4

Seznam nemovitdho majetku ve vlastnictvi ziizovatele pienechandho
piispdvkove organizaci k bqplatndmu dodasndmu uziviini formou vyptijer<f

Seznam movitdho majetku piedandho ziizovatelem bezirplatnd do vlastnictvi
piispdvkov e or ganizac€









Dodatek č. 3

ke Zřizovací listině

příspěvkové organizace obce Chýně -
Základní školy a Mateřské školy Chýně

Obec Chýně, se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 0l Hostivice, IČ 002 41 296, jako zřizovatel
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ,
se sídlem Bolzanova 800, Chýně, 253 0l Hostivice, IČ 709 89 559 stanovuje níže uvedený
Dodatek č. 3 ke ,,Zřizovací listině příspěvkové organizace obce Chýně? ze dne 19. 6. 2014
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen ,,Zřizovací
listina").

I. V čl. 3 ,,Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace", se mění bod 3
na následující text:

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem, základní škola
poskytuje základní vzdělávání žákům v přípravné třídě, základnf vzdělávání žákům
na I. stupni, základní vzdělání žákům na II. stupni, a to pouze v šesté a sedmé třídě,
školní jídelna v rámci školního stravováíní vydává jídla, která sarna připravuje,
školní dmžina poskytuje zí3mové vzdělávání. Činnost těchto zařízení se řídí
příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy ke školskému
zákonu.

II. Zněníčl.lO-DoplňkováčinnostZřizovacílistinyseměnfnásledovně:
Do seznarnu doplňkových činností se vkládají body v následujícím znění:

a) pořádání odborných kroužlďí a semirxářů pro děti,
b) zřízení a vedení dětské skupiny pro zaměstnance školy a pro veřejnost,
c) příprava obědů a večeří pro cizí strávníky,
d) hostinská činnost, příprava cateringů a občerstvení na soukromé, školní

či obecní akce,

e) příprava dopoledních a odpoledních svačin a zajištění pitného režimu pro
žáky,

J) pronájmy sportoviště a pozemků školy,
g) pořádání odborných kurít, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské

činnosti pro odbornou i laickou veřejnost,
h) organizace mimoškolních vzdělávacích a zájmových aktivit pro žáky školy

i veřejnost,
p pronájem vypůjčených nebytových a bytových prostor.

III. Ostatnf ustanovení Zřizovací listiny zůstávají beze změny.

IV. Tento Dodatek č. 3 Zřizovací listiny byl schválen zastupitelstvem obce Chýně
Usnesením č. 5/9/2017 dne 20. 9. 2017.



V. Tento Dodatek č. 3 Zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem následujícím
po schválení tohoto Dodatku č. 3 Zřizovací listiny zastupitelstvem obce Chýně.

VI. Tento Dodatek č. 3 Zřizovací listiny je vyhotoven vpěti stejnopisech, znichž
všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace,
tři vyhotovení obdrží zřizovatel.

V Chýni, dne....................... 2017 -?
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0c,.,-4.,.'
Mgr. Anna Ch'vojková starostka
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