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Město Česká Lípa 
nám. T. G. Masaryka 1 

470 36 Česká Lípa 

 

     č.j.: MUCL/175465/2009 

 

Z m ě n a  z ř i z o v a c í  l i s t i n y 
 

Zastupitelstvo města Česká Lípa dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), podle ustanovení § 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, a  podle § 178 odst. 1 písm. a) , § 179 odst. 1 písm. c), § 179 odst. 4 písm. 

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

vzdělávání ( školský zákon), v platném znění schvaluje změnu zřizovací listiny ze dne 5. 12. 

2005 tak, že původní obsah zřizovací listiny se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 

 
I.  

ZŘIZOVATEL 

 

1.1. Zřizovatelem  příspěvkové organizace je Město Česká Lípa, okres Česká Lípa 

1.2. Sídlo zřizovatele: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ 470 36 

1.3. IČ zřizovatele:  00260428 

1.4. DIČ zřizovatele: CZ 00260482 
 

 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 

2.1. Název organizace: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace 

2.2. Sídlo organizace:  Šluknovská 2904, Česká Lípa, PSČ 470 05 

2.3. IČ organizace:  48283070 

2.4. Zřízená organizace: příspěvková organizace 

 

 

III. 

VYMEZENÍ ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI 

 

3.1.Vymezení hlavního účelu činnosti:  

 

Škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění. 

        

Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:  

Základní škola 

   Školní družina 

   Školní jídelna 
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3.2. Vymezení předmětu činnosti: 

 

Činnost organizace je vymezena pro základní školu § 44, pro školní družinu  

§ 111, pro školní jídelnu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školní jídelna, vedle 

stravování žáků, zajišťuje také stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 
 

IV. 

STATUTÁRNÍ ORGÁN ORGANIZACE 

 

4.1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný do funkce    

  zřizovatelem. 

 

4.2. Ředitel organizace jmenuje a odvolává svého zástupce, kterým je zastupován v době 

nepřítomnosti.  

 

4.3. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, vyplývající z § 164 

 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitel jedná jménem organizace samostatně  

 a podepisuje za organizaci tak, že k názvu organizace připojí svůj podpis. 

 

 

V. 

VYMEZENÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU 

 

5.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace se k jejímu 

vlastnímu hospodaření předává movitý majetek Města Česká Lípa, uvedený  

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

Nemovitý majetek (budovy, stavby a pozemky) Města Česká Lípa se příspěvkové 

organizaci zapůjčuje na základě smlouvy o výpůjčce, která je přílohou č. 2 zřizovací 

listiny.  

 

 

VI. 

VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 

 

     6.1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví, s majetkem pořízeným 

z vlastních zdrojů a s majetkem ve vlastnictví zřizovatele předaným organizaci  

k hospodaření. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, 

účelovými dotacemi a příspěvky od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými 

z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří s prostředky 

svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně prostředků 

poskytnutých ze zahraničí. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého 

zřizovatele. Do svého vlastnictví nabývá organizace  

a) veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, tj. zásoby, pohledávky, finanční 

majetek, účty rozpočtového hospodaření, přechodné účty aktivní, 

b) další majetek dle § 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění; v případě 

peněžních darů účelově neurčených dává zřizovatel organizaci souhlas k jejich 

přijetí. Věcné a účelově určené peněžní dary nabývá organizace do svého 
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vlastnictví pouze na základě předchozího písemného souhlasu zřizovatele 

v souladu s § 39b zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 

 

 6.2. Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva  

          a povinnosti: 

- majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavní činnosti, pro 

kterou byla zřízena, 

- nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené 

doplňkové činnosti vymezené v této zřizovací listině, 

- nakládat s movitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li 

pořizovací cena tohoto majetku 10.000,- Kč, 

- použitelný movitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným, nabídnout 

vždy přednostně ostatním příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Česká 

Lípa, v případě majetku, který organizace nabyla do svého vlastnictví podle § 27 

odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., nabídnout tento majetek přednostně 

bezúplatně zřizovateli, 

- nakládat s nemovitým majetkem v souladu s obsahem smlouvy o výpůjčce, která 

je přílohou č. 2 zřizovací listiny, 

- majetek vést v předepsané evidenci, účtovat o něm a odepisovat jej. Příspěvková 

organizace zpracovává odpisový plán a předkládá jej ke schválení zřizovateli. 

- pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy, 

- pečovat o využívání majetku k plnění úkolů předmětu činnosti příspěvkové 

organizace, 

- chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo 

zneužíváním, 

- využívat právní prostředky k ochraně majetku, včas uplatňovat právo na náhradu 

škody proti těm, kteří za škodu odpovídají, 

- informovat zřizovatele o pronájmu nemovitého majetku zasláním jedné kopie 

každé nájemní smlouvy. 

 

6.3. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává 

zřizovatel. 

 

 

VII. 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 

7.1. Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která 

navazuje na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace. 

 

7.2. Okruhy doplňkové činnosti jsou:  

       pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; 

       hostinská činnost; 

       výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 zákona č. 455/1991 Sb.,  

       o živnostenském podnikání, v platném znění 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činnosti. 

 

7.3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti příspěvkové organizace a je 

vedena odděleně. 
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7.4. Zisk z doplňkové činnosti příspěvkové organizace bude především použit pro rozvoj 

hlavní činnosti příspěvkové organizace, pokud zřizovatel nerozhodne jinak. 

 

 

VIII. 

VYMEZENÍ DOBY ZŘÍZENÍ 

 

8.1. Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou.  

 

 

IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

9.1. Změna zřizovací listiny je platná dnem rozhodnutí Zastupitelstva města Česká Lípa č. 

usn. 608/09 c) ze dne 30. 9. 2009 a účinná dnem 1. 11. 2009. Dnem účinnosti změny 

zřizovací listiny se ruší původní obsah zřizovací listiny ze dne 5. 12. 2005. 

 

 

  

 

 

                              

 

 

V České Lípě dne 9. 10. 2009 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Hana Moudrá 

starostka Města Česká Lípa



 

 

Strana 5 (celkem 5)  

 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině 
 

 Č.j. 

MUCL/175465/2009 

 

 

ze dne: 9. 10. 2009 

 

 

Vymezení majetku ve vlastnictví Města Česká Lípa, který se organizaci předává 

k hospodaření:  

 

Název organizace: Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace  

Sídlo organizace: Šluknovská 2904, Česká Lípa, PSČ 470 05 

IČ: 48283070 

Forma hospodaření: Příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

Specifikace majetku 
 

Movité věci  
 

Hodnota movitého majetku v Kč      

 celková hodnota 

DHM 2 169.447,35 

DDHM 7 581.984,34 

DDNM 219.370,30 

CELKEM 9 970.801,99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bc. Hana Moudrá 

starostka Města Česká Lípa                                      


