ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. říjnu 2014
město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, okres Příbram, IČ 00242098
zastoupené
starostou Mgr. Jaroslavem Melšou
dále jen „zřizovatel“
v y d á vá
tuto

Zřizovací listinu
příspěvkové organizace

Základní umělecká škola Dobříš
Zastupitelstvo města Dobříše ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst.
1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), svým usnesením č. 10/28/2014/ZM,
ze dne 18. 9. 2014 schvaluje změnu zřizovací listiny a vydává její úplné znění shora
uvedené příspěvkové organizace města, která byla zřízena ke dni 1. 7. 1996 podle § 36 odst. 1
písm. d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v tehdy platném znění a dle ust. 14
odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v tehdy platném
znění, městem Dobříš z důvodů veřejného zájmu a na základě usnesení Zastupitelstva města
Dobříš ze dne 7. 3. 1996, ve znění zřizovací listiny – úplné znění schválené dne 30. 11. 2000,
ve znění dodatku č. 1 schváleného usnesením č. 8/16/2004 ze dne 24. 2. 2004, ve znění
dodatku č. 2 schváleného usnesením č. 4/21/2004 ze dne 19. 8. 2004, ve znění dodatku č. 3
schváleného usnesením č. 16/22/2009 ze dne 17. 9. 2009.
Čl. I
označení zřizovatele
Zřizovatelem je město Dobříš, IČ: 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, okres
Příbram, zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Melšou.
Čl. II
Název organizace
Základní umělecká škola Dobříš
Čl. III
Sídlo organizace
Mírové náměstí 69, Dobříš, PSČ 263 01, okres Příbram
Čl. IV
Identifikační číslo organizace
64762939
Čl. V
Právní forma organizace
Příspěvková organizace dle § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
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Čl. VI
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Hlavním účelem organizace je poskytování základního vzdělání ve dvou stupních, a to
v oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně – dramatickém, v rozsahu
stanoveném zákonem č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělání a dalšími právními
předpisy, v platném znění, které se vztahují k činnosti organizace školy a v souladu se
statutem školy ze dne 29. 5. 1996.
2. Předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování základů vzdělání v
jednotlivých uměleckých oborech základní umělecké školy dle zákona č. 561/2004, o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 71/2005, o
základním uměleckém vzdělání, v platném znění.
Čl. VII
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel/ředitelka, kterého jmenuje, řídí
a odvolává Rada města Dobříše. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu
s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k otisku razítka
příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. (Je odpovědný radě města za činnost
organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy).
Čl. VIII
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k
hospodaření (dále jen „svěřený majetek“)
Nemovitý majetek je příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření na základě smlouvy o
výpůjčce a je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny (dále jen
„svěřený majetek“).
Čl. IX
Vymezení majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/200 Sb. příspěvková organizace
nabývá na základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví:
 veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce;
 dlouhodobý movitý majetek, který byl k 31. 12. 2013 evidovaný v inventurních
seznamech příspěvkové organizace, včetně veškerého dlouhodobého movitého majetku
získaného organizací po 31. 12. 2013
 technické zhodnocení nemovitého majetku pořízeného na základě zřizovatelem schváleného
plánu investic, případně z investiční dotace, z prostředků investičního fondu příspěvkové
organizace a investičního příspěvku;
 dlouhodobý movitý majetek získaný darem s předchozím souhlasem zřizovatele.
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Čl. X
Vymezení majetkových práv organizace
1. Obecná ustanovení
a) Příspěvková organizace hospodaří se majetkem dle čl. VIII a dle čl. IX zřizovací listiny,
včetně majetku získaného vlastní činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými
vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých
fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z
Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z
obdobných finančních mechanizmů.
b) Příspěvková organizace je povinna a oprávněna majetek specifikovaný v odst. 1 písm. a)
tohoto článku držet, spravovat s péčí řádného hospodáře a hospodárně využívat k plnění
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat
o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci majetku,
při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.
c) Příspěvková organizace je povinna majetek specifikovaný v odst. 1 písm. a) zabezpečit
proti znehodnocení, poškození, ztrátě, zničení či odcizení, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů.
d) Hodnota a rozsah majetku specifikovaného v odst. 1 písm. a) jsou každoročně
aktualizovány na základě inventarizace provedené podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č.
563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění a na základě provedených inventur předaných
zřizovateli spolu se soupisem přírůstků a úbytků movitého majetku.
e) Příspěvková organizace je povinna před jakýmkoli nakládáním s nepotřebným movitým
majetkem nabídnout tento majetek přednostně zřizovateli k jeho dalšímu využití.
f) Majetková práva neupravená touto zřizovací listinou vykonává příspěvková organizace
samostatně v rámci platné právní úpravy.
g) Příspěvková organizace je povinna oznamovat neprodleně zřizovateli nebo jím určené
osobě veškeré vzniklé škody, havárie a pojistné události a události podobného charakteru
na svěřeném majetku.
h) Příspěvková organizace je povinna oznamovat zřizovateli nebo jím určené osobě
s dostatečným předstihem potřebu oprav či vynaložení investičních prostředků.
i) Příspěvková organizace je oprávněná uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru jen
s předchozím souhlasem zřizovatele.

2. Nemovitý majetek
a) Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek zcizovat (např. prodat,
směnit, darovat), zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej
vložit do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej jinak používat k účasti na
podnikání třetích osob.
b) Příspěvková organizace je oprávněna podnajmout a výjimečně vypůjčit třetí osobě
svěřený nemovitý majetek a za podmínky sjednání výpovědi z jakéhokoliv důvodu a
s výpovědní dobou nejdéle v délce tří měsíců. Zároveň je povinna postupovat v souladu s
ust. § 39 zákona o obcích stanovující povinnost záměr nakládání s majetkem zveřejnit na
úřední desce města.
c) Příspěvková organizace je oprávněna najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 1
rok jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
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3. Jiná majetková práva
a) Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. Přijímat
je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen se
souhlasem zřizovatele.
b) Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci k přijetí
finančního účelově neurčeného daru do hodnoty 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
c) Dary účelově určené:
 K naplnění ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., § 39b předloží příspěvková organizace
vždy k poslednímu dni čtvrtletí na jednání Rady města Dobříše soupis přislíbených darů
pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele.
 Do doby udělení předchozího souhlasu se případné přijaté finanční prostředky na základě
přislíbených darů evidují jako přijatá záloha, po udělení souhlasu zřizovatele se dar zařadí
jako zdroj do rezervního fondu.
Čl. XI
Doplňková činnost organizace
1. Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb.:
- pronájem a výpůjčka nebytových prostor
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
- velkoobchod a maloobchod
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
2. Prostředky získané z doplňkové činnosti zůstávají v plném rozsahu příspěvkové
organizaci, která je použije ve prospěch hlavní činnosti.
3. Organizace je osvobozena od poplatků ze vstupného na základě usnesení zastupitelstva
města Dobříše ze dne 1. 7. 1996.
Čl. XII
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, při nakládání
s finančními prostředky ze státního rozpočtu zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a platnými daňovými a účetními předpisy.
Čl. XIII
Zajištění kontroly organizace
Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným
pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol.
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Čl. XIV
Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována
Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
.

Čl. XV
Závěrečná ustanovení
1. Tato zřizovací listina je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží
zřizovatel.
2. Touto zřizovací listinou se ruší zřizovací listina – úplné znění ze dne 1. 10. 2001 včetně
dodatků č. 1 ze dne 15. 3. 2004, č. 2 ze dne 25. 8. 2004, č. 3 ze dne 24. 9. 2009.
Přílohy:
č. 1 - Specifikace majetku
č. 2 – Inventurní soupis

V Dobříši, dne 30.09.2014

Mgr. Jaroslav Melša, v. r., starosta
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Příloha č. 1

Specifikace majetku
Nemovité věci v katastrálním území a obci Dobříš, a to:


pozemek parc. č. st. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 273 m2, jehož součástí je
budova č.p. 69



Nebytové prostory, které jsou součástí budovy č.p. 71 (objekt občanské vybavenosti) na
pozemku parc. č. st. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 1047 m2, tj.:
 prostory v 1. NP budovy: místnost č. 111 – ZUŠ zkušebna, o podlahové ploše
19,40 m2; místnost č. 112 – ZUŠ sklad, o podlahové ploše 18,72 m2; místnost č.
113 – ZUŠ herna, o podlahové ploše 15,82 m2; místnost č. 114 – ZUŠ zkušebna, o
podlahové ploše 21,03 m2
 prostory v 1. PP budovy: místnost č. 003 ZUŠ – učena keramiky, o podlahové
ploše 21,33 m2.
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Příloha č. 2

Inventarizační soupis
Účty

Stav k 01.01.2013

přírůstky

úbytky

Stav k 31.12.2013

018 100

5 880,00

18 395,00

0,00

24 275,00

022 100

2.025 073,12

192 503,00

0,00

2.217 576,12

028 300

882 715,37

63 791,00

0,00

946 506,37

Celkem

2.913 668,49

274 689,00

0,00

3.188 357,49
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