
Jihomoravský kraj

C. j.:20/34

ZÍizovací listina
p říspěvkové orga nizace Jiho moravského k raj e

vydaná v souladu s ustanovením $ 14, $ 35 odst. 2 písm. j) zákona č.12912000 Sb.' o krajích
(krajské zŤ1zeni), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením $ 2J zákona č. 25012000 Sb.' o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a schválená
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č' 1800/15lzt8 ze dne 30. dubna 2015.

Název:
Sídlo:
IČ:

Název:

Sídlo:
iČ:

CI. I"

Název, sídlo a identifikační číslo zÍlzovate|e

Jihomoravský kraj
Brno, Zerotínovo náměstí 44913, PSC 601 82
70888337

čt. u.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organlzace

Mateřská škola speciální, Zá|<|adní škola speciálni
a Praktická škola Elpis Brno, příspěvková
organizace
(dále j en,,příspěvko v á or ganizace")
Kopemíkova 803 12, 61 5 00 Brno
62160095

1.

2.

cl. uI.
Hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti

Příspěvková organlzace vykonává činnost mateřské školy, záklaďni školy' tŤ1dy
přípravného stupně základní školy speciální, střední školy' školní drožiny, školní jídelny a
internátu.

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se
zdravott^lim postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těŽkým mentálním
postiŽením, se souběžnŠnn postižením více vadami a autismem; její činnost se řídí
ztkonem č. 56112004 Sb', o předškolním, základním, středním' vyšším odborném a jiném
vzděIáváni (školský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními $ 16
a Části druhé, a prováděcími předpisy k zákonu.



J. Příspěvková orgamzace jako základní škola poskytuje záklaďni vzdělávání žálcum se
zdravotním postiženírn, zqména s mentálním postižením, dále se středně těŽkým a
těŽkjim mentálním postiŽením' se souběžným postižením více vadami a autismem; její
činnost se řídí zákonem č' 561,12004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzďělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů, zejménapak
ustanoveními $ 16 a Části tŤetí, aprováděcími předpisy k zákonu.

Příspěvková organizace jako třída přípravného stupně zák|adni školy speciální
poskytuje příprar,u na vzděláválti v základní škole speciální dětem se středně těžkým a
těžkým mentálním postiŽením, se souběŽným postiŽením více vadami nebo s autismem;
její činnost se řídí zákonem ě. 56112004 Sb., o předškolním, zékladnim, středním, vyšším
odbomém a jiném vzdělávčni (školský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, zejména pak
ustanovením $ 48a, a prováděcími předpisy k zákonu.

5. Příspěvková otgantzace jako střední škola poskytuje střední vzděláváni žákům Se

zdravotním postiŽením, zqména s mentálním postiŽením; její činnost se řídí zákonem č.

56112004 Sb., o předškolním, zák1'adním, středním, vyšším odborném a jiném vzděIáváni
(školský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními $ 1ó a Části
čtvrté, a prováděcími předpisy k zákonu.

Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zét1mové vzděláváni;její činnost se
Ťídí zákonem č,. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbomérn a
jiném vzděLáváni (školský zákon), Ve znění pozdějších předpisů' zejména pak
ustanoveními $ 111 a $ 118, a prováděcími předpisyk zákonu.

Příspěvková otganízace jako školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se
Ťidi zákonem č. 561'12004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, zejména pak
ustanovením $ 119, aprováděcími předpisy k zákonu.

Příspěvková organizace jako internát zajišťuje dětem a žéktlm celodenní výchor,.u,
ubýování a stravováni; jqi činnost se řídí zákonem č.56112004 Sb., o předškolním'
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděIáváni (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením $ i 17, a prováděcími předpisy k zákonu.

9" Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením $ 33b zákona č" 25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskýovat závodni stravování.

1.

CI.IV.
Statutární orgán a způsob jeho lystupování jménem příspěvkové organizace

Statutárním orgánem příspěvkové organízace je ředitel (dále jen 
',ředitel"). 

Ředitele
jmenuje a odvolává Rada Jihomoravského kraje.
Ředitel zastupuje příspěvkovou organizact v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a v rámcj oprávnění daných zťlzovací listinou. V případě písemného právního
jednání připojí knázs'll příspěvkové organizace ředitel svůj vlastnoruční podpis.

4.

6.

7.

8.

2"



CI. V.
Vymezení majetku ve vlastnictvízřizovatele předaného příspěvkové organizaci

k hospodaření

1. ZŤlzovate| předává příspěvkové organizaci khospodaření následující nemovitý majetek
tvořený nemovitými věcmi zapisovanými do katastru nemovitostí:

Pozemky

okres obec katastrální
území

zdroj
zjednodušené

evidence

parcelni
číslo druh pozemku podíl

Bmo-město Bmo Zidenice 6793t3
(PKN) zaltraďa Ur

Brno-město Brno Zidenice 6793t1
(PKN) zaltrada U1

Brno-město Bmo Ziďenice 5840
(PKN)

zastavěná plocha a
nádvoří U1

Bmo_město Brno Ztdenice 5841
(PKN)

zasÍavětá plocha a
nádvoří U1

Brno-město Brno Ziďenjce Brs1t2
(PKlr) ostatní plocha U1

Brno-město Bmo Zideruce 5843t1
(PKN) ostatní plocha U1

Budory evidované v katastru nemovitostí

okres obec část obce katastrálnÍ
území čp/če způsob lryužiti

na
pozemku

p.č.

Brno-město Brno Zidenice Zidenice 802 objekt občanské
r.rybavenosti

5840
(PKN)

Brno-město Brno Židenjce Židenice 803 objekt občanské
vybavenosti

s841
(PKN)

ZŤizovatel piedává příspěvkové organtzaci khospodaření dále ostatní majetek (tzn.
veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v odst. 1), který příspěvkov á organizace
ke dni účinnosti této zÍizovací listiny Vede V účetnictví a ostatní piedepsané evidňci jako
majetek předaný jí zŤjzovatelem k hospodaření. Rozsah tohoto -á;'"tku ,",a) sniŽuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to

k okamŽiku jeho spotřeby nebo vyÍazení;
b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkov é organizaci předán v souladu

s příslušnýni předpisy z důvodu nepotřebnosti pro jinou příspěňovou organizaci
zÍizenou Jihomoravským krajem nebo pro Krajsky iraa Jihomóravského kráje, a to
k okamŽiku jeho převzetí;

c) zvyšuje o majetek, kteý byl touto příspěvkovou otgánizaci nab1t' na základ,ě
zmocnění uvedeného v čl. VI. této zřizovací listiny do vlastnictvi z{izovatele, a to
k okamŽiku jeho nabytí.



CI. VI.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku zÍizovate|e předanému

příspěvkov é organuaci k hospodaření

1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do vlastni ctvi zŤizovatele ostatní majetek.

2. Příspěvková organizace je oprávněna zabezpečit realízaci úplatného převodu
nepotřebného ostatního movitého majetku zŤizovatele předaného jí k hospodaření (dále
jen ,,svěřený majetek") v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zŤlzovatele
upral'ujícími činnost příspěvkové organtzace a vztah pfispěvkové organizace ke
zfizovateh.

3. Příspěvková organizace nesmí svěřený nemovitý majetek prodat, směnit, darovat,
zatěžovat zástavním či jinjnn právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku
právnických osob.

4. Příspěvková organizace můŽe se svěřenýn majetkem nakládat pouze v případech a

v rozsahu stanoveném předpisy zŤizovatele upravujícími činnost příspěvkové organlzace a

v ztah pří spěvkov é or ganizace ke zŤizov atell.

5. Příspěvková organizace má ke svěřenérnu majetku týo povinnosti:
a) majetek dtžet a hospodámě uživat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti

a doplňkové činnosti dle této zŤizovací listiny,
b) pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udrŽovat a chránit před

znlčením, p o ško zením, odciz ením, zneužltim nebo neoprávněnými zás ahy,
c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku' který má

příspěvková organizace ve svém vlastnictví,
d) pojistit majetek, v případě, Že majetek nepojistí zÍizovatel,
e) zabezpečovat v souladu s příslušnými předpisy revize a technické prohlídky

majetku,

0 dodrŽovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požámi ochrany, hygieny'
životního prostředí (např. zajišťovéním odpadového hospodářství a ochrany
ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např' zajlšťováním údrŽby
komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků) apod.'

g) trvale sledovat, zda dlužnici včas a řádně plní své závazky a zúezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících,

h) při pronájmu nebo propachtování majetku sjednat nájemné či pachtovné nejméně
ve výši' která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou
státem. Nižší cena, než je cena v daném místě a čase obvyklá, musí bý
zdůvodněna. V případě uzavÍeni nájmu nebo pachtu na dobu delší neŽ jeden rok je
povinna sjednat inflační doložku,

i) využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zŤizovatele a jednat jeho
jménem například v záležitostech týkajících se tohoto majetku, včas podávat
návrhy na zahájeni ťtzeni k vymoŽení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu
škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat
plnění z pojistných smluv a zastupovat zilzovatele a jednat jeho jménem v Ťizenich
správních (zqména v Ť1zeni stavebním, vo doprávním, evidence vozidel),

j) řídit se při nakiádání s nepotřebným majetkem předpisem zÍizovate\e' který
v uvedené oblasti upravuje vztahmezi zÍizovatelem a příspěvkovou organizaci,



6.

k) řídit se právními předpisy' podmínkami danými touto ztizovací listinou, předpisy
zŤizovalele uprar,'ujícími činnost příspěvkové organizace a vztah pris cvfove
o r ganiz ac e ke zfi z ov atel i a ro zho dnutími orgánů zŤtzo v ate\ e .

Příspěvková organizace má ke svěřenému majetku tato práva:
a) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout' propachtovat nebo přenechat do

výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek nebo bý na základě písemné sm1ouvy
na dobu do jednoho roku včetně. Doba trvání nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy á
smlouvy o výpůjčce můŽe bý prodloužena příspěvkovo, organirací maximálně o
další rok- K dalšímu prodloužení doby trváni nájmu, pachtu nebo výpůjčky nebo
jejich opětovnému sjednání je třeba předchozí písemný souhlas zŤlzovatele.
Pronájem, pacht nebo výpůjčka majetku nesmí ohroztt výkon hlavní činnosti
organizace,

b) vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout, propachtovat nebo přenechat do
výpůjčky movitý majetek, nemovitý majetek nebo byt na dobu delší neŽ jeden rok
pouze s předchozím písemným souhlasem zŤizovatele,

Za ochranu svěřeného majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s tímto
maj etkem o dpoví dá statutární orgán pří sp ěvkov é or ganizace.

Čt. vrr.
Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizacekmajetku ve svém vlastnictví

Pfispěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek
potřebný k výkonu činností' pro které bylazilzena, ato'.
a) bezuplatnýmpřevodem od zŤizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zŤlzovatele,
c) děděním s předchozím písemnýn souhlasem zfizovatele; bez tohoto souhlasu je

pří sp ěvkov á or ganizace p ovinna dědi ctví o dmítnout'
d) jiným způsobem nazákladě rozhodnutí zÍizovatele.

1.

2. Příspěvková organizace má k majetku Ve svém vlastnictví zejména následujíci
povinnosti:

7.

a) vést majetek v účetnictví a analýické evidenci odděleně od majetku
zvlášť maj etek nabýý b ezuplatným převo dem o d' zÍizov atele a zv\ ášť

svěřeného' a to
majetek nabýý

darem nebo děděním,
b) pojistit majetek, v případě, Že majetek nepojistí zŤizovatel,
c) dodrŽovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požámi

prostředí, hygieny apod.,
ochrany, Životního

d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazkůvyplývajících,

e) řídit se právními předpisy, podmínkami danýni touto zÍizovací listinou, předpisy
zfizovatele uprawjícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové
or ganizace ke zŤ1zov ateli a r ozho dnutími orgánů zÍizov atele )

0 pokud se stane majetek, který příspěvková otganizace nabyla do svého vlastnictví
bezúplatným převodem od svého zÍizovatele. pro ni trvale nepotřebný' nabídne ho
přednostně bezuplatně zÍizovateli. V případě, že zŤlzovatel nabídku népřijme' můŽe
příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do
vl astni ctví j iné o sob y za p o dmínek stanoven ý ch zřizov atelem.



1.

2.

Čl vru.
Další prása a povinnosti ke svěřenému majetku a majetku ve vlastnictví organizace

Příspěvková organizace je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazich
vyplyvající ch z právních předpisů upralujících veřejné zakázky a jejich zadávén| a to za
podmínek stanovených předpisy zŤizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace
a vztah příspěvkové organizace ke zŤizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž
předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace
oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovate\e. Toto
omezeni se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby' např. jde-li o ohroŽení Životů
nebo zdraví lidí' havárií' přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.

Příspěvková organizace je oprávněna v případě činnosti financované částečně či zcela za
pomoci jiných zdro1i požádaL o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu.
zrozpočtu jiného územního samosprávného celku než zÍizovatele, ze státních a jiných
ťondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského
prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce povze
po předchozím schválení Žádosti zŤtzovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či
zcela za pomoci jiných zdrojů m:ůže příspěvková organizace rcďrizovat pouze po
předchozím s chvál ení inve sti čníh o záměrLl ztizov atelem.

Příspěvková otganizace je oprávněna v pfipadě investiční činnosti financované z londu
investic příspěvkové organlzace vhodnotě nad 500.000,- Kč bez DPH v jednotlivých
případech realizovat investiční činnost pouze po předchozím schválení investičního
záměru zŤlzovatelem'

Příspěvková organlzace není oprávněna zatěžovat majetek jiného vlastníka věcnými
břemeny či jiným právem Ve prospěch Jihomoravského kraje nebo jím zŤízené
příspěvkov é or ganizace j ako oprávněného.

Čt. x.
Finanční hospodaření příspěvkové organizace

Příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními
zákona ě" 250l200a Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočti, ve znění
pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace je oprávněna uzavŤit nájemní Smloul'u, pachtovní smlour,u nebo
smlour,'u o vypůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního
účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zŤizovatele i na dobu
delší.

Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si přumy zpronájmu a pachtu movitého
rnajetku, nemovitého majetku nebo bytu jako vlastní výnosy.

t.

cl. x.
Doplňková činnost

1" ZŤizovate| povoluje níŽe uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní
účel příspěvkové organizace;

-'t .

4.

2.

1J"



- Realitní činnost, správa aúdržbanemovitostí
- Mimoškolní výchova a vzdě|áváni, poÍádáni kurzťl, školení, včetně lektorské

činnosti
- Hostinská činnost
- Llbýovací služby

2. Podmínkou realizace doplňkové činnosti je:
a) realizace doplňkové čirrnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkov é organlzace,
b) oddělené sledování nákladů a výnosů doplňkové činnosti apoužití zisku v souladu se

zněnim $ 28 odst. 5 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

c) dodrŽování podmínek stanovených směrnicí vydanou zŤizovate\em.

Čl. xt.
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organlzace se zizuje na dobu neurčitou.

CI. XII.
Závěrečná ustanovení

Tato zŤizovací listina nahrazuje Novou zŤtzovací listinu čj. 98/3 ze dne 16. června 2005
ve zněni pozdějších dodatků.
Tato zŤizovací listina nabyváúčinnosti dnem 1' července 2015"

1.

2.
1J. Tato zŤizovací listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž

platnost originálu" Jedno vyhotoveni obdrži příspěvková organizace,
obdrží zřizovatel.

V Bmě dne 30. dubna 2015

všechny mají
tři vyhotovení

hej tman Jihomoravského kraj e

v z"Bc. Zdeněk Pavlík
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R€'}/ovĚŘovncí oot-oŽn PRo LEGALlzAcl
Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
poř' č. legalizace 170512015
vtastnerucn+BeaeBsat* - uznal podpis na listině za vlastní"
Zdeněk Pavlík 4.'l2.1953 Brno
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Slavkov u Brna, Dvořákova 864
adresa místa trvalého pobytu-@ke
I€pgb'*y!--€drcs€+ydl'stá@
oP č. 109059917
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

uvedenéVtétoověřovací doloŽce ,,/*l. Oha^'
VBmědne 2.6.2015 ,'lvo ' _'"+{)

Jméno a příjmeniověřujici ",Hí, 
[,T,x"[i"jizaci provedla en"lg,q#A

otisk úřeóního razitka a podpis óvěřující osoby , i á íi'^%\fitQ) l 
= 

l-Nehodíciseškrtněte 

-/ r"i'sffiísž
14 "',"",','".i,
/'/


