
ZÍizovací listina

úplné znění

Plzeň, statutámí město vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 141

ze dne 6. 3. 2003, usnesení Zastupitelstva města Plzně ó.285 ze dne 19' 5. 2005, usnesení
Zastupitelstva města P1zně č. 789 a č. 790 ze dne 8. 12. 2005, usnesení Zastupite1stva města
Plzně č. 564 ze dne 3. 9. 2009 a usnesení zastupitelstva č' 469 ze dne 26. 10. 2017 podle $ 84

odst. 2 písm. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění' podle $ 27 zákona
ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (v platném znění) a podle

$ 178 odst. 1 písm. a) zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, ryšším
odbomém a jiném vzdělávaní (školský zákon), v platném znění toto úplné znění zÍizoyaci
listiny příspěvkové organizace, která je samostatnou právnickou osobou, oprávněnou jednat a

zaYazovaÍ se v1astním jménem.

1. Názcv organizace:

2. Sídlo organizace:

3. Ič:
4, Označenízřizovatele:

34. základní škola Plzeň' Gerská 32,
příspěvková organizace
Plzeň, Gerská 3z,PsČ 3n 23

66362504

P l z e ň' statutární rněsto

Funkci zřizovatele vykonává Rada města Plzně
prostřednictvím Magistrátu města Plzně a v souladu
s organizačním řádem MMP
poskytování základního vzdělávání5. Základní účel zřízení:

6. Předmět činnosti:

6'1' Hlavní činnosti :

- poskýování základního vzdělávárrí podle platných právních předpisů;

- zajišťovaní školní družiny pro žáky I. stupně;

- zajištění zďízení školního stravoviíní (školní jídelna) pro Žáky školy a pro Žáky ostatních
škol a školských za}ízení;

- Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy;

- výchova a rozvoj talentované mládeŽe;

- zajištění provozu školního klubu.
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6.2. Doplňkovéčinnosti:
_ Zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní čirrrrost školy;
- Zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeŽe a dospělých

s tím, že nebude dotčena hlar.ní čirrnost;

_ pořádríní kultumě-vzdělávacích a zábavních akcí, qý'stav, přehlídek, prodejních a
obdobných akcí.

6.3. Součásti školv:

- základní škola, která poskytuje základni vzděláváni v souladu sust. $ 44 zákona
č. 56112004 Sb., školský zákon (v platném znění);

- školní družina, která slouŽí výchově, vzdělávání, zájmové činrrosti a rekreaci Žáků
v souladu s ust. $ 1 1 8 zákona č. 56112004 Sb., školský zákon (v platném znění);

_ školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování dětí a Žáků a závodní stravování
zaměstnanců školy v souladu sust. $ 119 zákona č. 56112004 Sb., školský zakon
(v p1atném znění);

- školní klub, který slouží k r'ýchově, vzdělávání, zájmor'é čirrnosti a rekrcaci Žáků
mimo vyučování v souladu s ust. $ 1 18 zákona č. 56Il2OO4 Sb.' školský zákon (v platnóm
znění).

7. Statutární orgán:

7.1. Statutámím orgánem organizace je ředitel. Ředitel jedná jménem příspěvkové
organizace samostatně ve všech věcech s výjimkou právních úkonů uvcdených v bodu
8. 5. této zŤizovací listiny a vyjma právních úkonů vyloučených Statutem města Plzně
a právními předpisy.

7.2. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, Že k jejímu napsanému nebo výištěnému názvu
připoj í svůj vlastnoruční podpis.

7'3. Ředitel školy stanoví svého zástupce (zástupce statutámího orgánu), který je oprávněn a
povinen Zastupovat ředitele ško1y vplném rozsahu řídící čirrnosti po dóbu jeho
dlouhodobé nepřítomnosti nebo není-1i pracovní místo ředitele obsazeno.

8.1. organizaci je předán k hospodaření majetek města Plzně, který.jí byl dosud svěřen do
správy k vlastnímu hospodářskému vyuŽití. Svěřený majetek je \Tmezen v přílohách'
které jsou nedílnou součástí této zŤizovaci listiny. Inventumí soupis maj etku je uloŽen
v sídle příspěvkové organizace. obsah svěření (práva, povinnosti a odpovědnost
správce) je uveden v bodech 8. 5. až 8. 9. zřizovací listiny.

Ve své čirrnosti se organizace řídí zákonem č.250|2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, vnitřními předpisy zřizovatele a usneseními orgánů
města Plzně. organizace se dále řídí pokyny vedoucího zaměstnance útvaru, který
zabezpečuje plnění úkolů zřizovatele ajeho přímého nadřízeného.

8.
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8.4.

organizace hospodaří a nakládá sqý'm jménem s finančním příspěvkem z rozpočtu
města Plzně, se získanými finančními prostředky a s uŽitky a l"ýnosy z majetku
předaného organizaci dle bodu 8. 1. této zřizovací listiny.

organizace je oprávněna nakládat s finančními prostředky na bankor,ním účtu a
v pokladně.

8.2. orgarrizace můŽe na základě uzavřené smlouvy hospodařit též s dalším majetkem ve
vlastnictví města P1zně. V takovém případě příslušná smlouva stanoví výčet majetku a
rozsah práv a povinností s ním souvisejících.

8.3. organizace může v sou1adu se svým posláním a v rámci svého předmětu činnosti
hospodařit i s majetkem jiných právnických osob nebo státu, a to na základě smlouvy
s nimi uzavřené.

8.5.

organizace nab]ÍVá maietek p!q!]41l]qzřizovate1e, nestanoví-li Íato zřizovací 1istina
jinak. Tento majetek se ode dne nabyí považuje za majetek svěřený organizaci.
Rozhodování o nabý-Vaní nemovitostí je r'yhrazeno zÍizovateli.

organizace je oprrrv!!ě4a přijjrn4lllqryllo vlastnictví zřizovatele s výjimkou darů
peněžitých (či jiných plnění majících charakter peněžitého daru)'

organizace mťtže nabývat do svého vlastnictví n-rovitý maietek potřebný k výkonu
činnosti, plo ktclou byla zÍízena, darem s předchozím píEemným souhlasem zřizovatele
(věci, pcněŽité dary a jiná plnění mající charakter peněŽitého daru určené dárcem
výhradně pro organizaci). s výjimkou uvedenou v bodě 8. 7. této zřizovací listiny.

organizace můŽe nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené peněŽité daly.

S majetkem města Plzně, Svěřeným podle bodu 8. 1. této zÍizovací listiny, hospodaří
organizace jako s maj etkem vlastním s výjimkou následujících právních úkonů, které
podléhají předchozímu souhlasu orgánů města:

a) nabjváni a pievod netnovitosti:
b) bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká svěřeného

maj etku a pohledávek s majetkem Spojených;
c) přijetí a poskýnutí úvěru nebo půjčky;
d) bezúplatný převod věcí movitých;
e) ornezení vlastnických dispozičních práv;
Í) změna funkčního charakteru nemovitosti a stavební úpravy přesahrrjící rámec běŽné

8.6.

údržby;
zřízení věcných břemen váznoucích na městském maj etku svědčících ve prospěch
jiného subjektu a Zrušení věcných břemen váznoucích na cizím majetku svědčících
ve prospěch města Plzně;
pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi naj até věci (leasing);
prodej movitého maj etku s výj imkou majetku uvedeného v bodě 8. 9. písm. k) této
zřizovací 1istiny;

j) nájmy nemovitostí nebo jejich součástí na dobu delší jednoho roku.

8.9. Při hospodaření se svěřeným maj etkem je organizace zejména pQyirrrr4:

a) užívat majetek výlučně v souladu s předmětem své činnosti a hájiÍ zájmy města tak,
aby bylo dosaženo maximálního trvalého prospěchu pro město a jeho občany.
V případě nejasností je rozhodující stanovisko rady města, nevyjádřiloJi se k věci
již zastupitelstvo;

b) vést a aktualizovat předepsanou evidenci o svěřeném majetku;

c)

h)

D
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c) samostatně evidovat příj my Ze svěřeného majetku, a to včetně výdajů tak, aby byl
dodržen zákon č . 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění;

d) provádět údrŽbu svěřeného maj etku (včetně přípravy event. ťekonstrukcí,
modernizací a stavebních úprav);

e) zabezpečit ochranu a sj ednat přiměřené pojištění tohoto majetku;
0 Zastupovat město v řízení před státními oÍgány, S v:frimkou soudů, Zastupovat

město při územním a Stavebním řízení ve věcech týkajících se tohoto majetku;
c) vykonávat obvyklé hospodďení se svěřeným majetkem k dosaŽení optimálního

uŽitku ve prospěch vlastníka;
h) :uzaYiraÍ nájemní smlouvy na dočasně nev1užívaný svěřený majetek v souladu

s ust. $ 39 zákola č' 12812000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se
Statutem města Plzně;

i) dodržet zásadu' že uzayirat nájemní smlouvy na dočasně nev1uŽívaný svěřený
majetek na dobu určitou ne delší jednoho loku je v pravomoci organizace;

j) dodržet zásadu, že nájem sluŽebního býu je vázán na výkon práce nájemce pro
organizaci;

k) realizovat prodej nadbytečného a nepotřebného movitého majetku města nabídkou
do Vnitňrí burzy. Pokud není nalezen Zájemce z okruhu města a městských
organizací, je organizace oprávněna svým jménem pÍodat movitý majetek
s pořizovací cenou do 50 tis. Kč včetně zajeden kus za cenu aktuálně dosažitelnou
na trhu. Výnosy z tohoto prodeje budou výnosem organizace. Toto právo sc
nevztahuje na automobily a výpočetní teclrniku.

8.10. organizace nese odpovědnost za škodu:

a) vůči třetím osobám;
b) vůči majetku zřizovatele
plynoucí ze správy a z hospodďení s majetkem uvedeným v bodě 8. I. této zŤtzovaci
listiny.

8.11. Za svčřený movitý i ncmovitý majetek a jeho řádné a hospodámé vyuŽívárrí odpovídá
ředitel organizace'

8.12. Rozlrodnutínr příslušnélro olgánu měSta můŽe bý svěření majetku do správy organizace
kdykoliv ukončeno nebo omezeno a kterákoliv část svěřenóho majetku může b1ýt

z dispozičních práv organizace vyjmuta.

8.13. organizace je povinna neplodleně informovat vedoucího zaměstnance útvaru, který
Zabezpečuje plnění úkolů zÍizovaÍe|e, o všech mimosoudních \Trovnáních a
o sm1uvních pokutách a úrocích z prodlení v částce nad 50 tis. Kč vjednotlivých
případech, pokud byla organizaci tato penalizace předepsána. Tím není dotčena
povinnost Statutámího orgánu vypořádat každou udělenou pokutu či povinnost ukadit
úrok z prodlení.

8.14. Kuzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, ve které organizace vystupuje
na Straně nájemce či vypůjčitele, je nutný souhlas zŤizovatele v případě, Že smlouva má
bý uzavřena na dobrr delšíjednoho roku nebo dobu neurčitou.

9. Vymezení dobv. na kterou ie příspěvková organizace zřízena:

Příspěvková organizace byla zřízena ke dni i.ledna 1998 nadobuneurčitou.
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10. Závěrečnáustanovení:

10'1'Další podrobnosti upraluje organizační řád městské organizace, kteqý po schvá1ení
Radou města P1zně lydává ředitel organizace.

10.2. ZŤtzovaci listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z toho tři
stejnopísy obdtži zŤizovatel a jeden stejnopis 34. zéůd'adn ško1a Plzeň, Gerská 32,
příspěvková org anizace.

10.3.Změny nebo doplnění Íéto ziizovaci listiny je možné provádět pouze číslovanými
dodatky, které se po schválení zastupitelstvem města stanou nedílnou součástí zřizovací
listiny.

1 0.4. Součástí zřlzov aci listiny j sou následuj ící přílohy:

a) příloha č. 1 _ Svěření movitého maj etku 34' zžk|adní škole Plzeň, Gerská 32,
příspěr kor é organ izac i:

b) příloha č. 2 - Svěření nemovitého majetku 34. základní škole Plzeň, Gerská 32,
příspěvkoi é organ izac i.

Úplné znění zÍlzovací listiny je vydáváno ke dni 1 . února 2018.

' ,/ ,.

:,,\' , "L ':

Mgr. Václav Křivohlavý

ředitel školy
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