
Zřizovací listina mateřské školy Tavírna, 

Tavírna 119  

ve znění změn a dodatků. 

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 
čl. I 

Zřizovatel 

Město Český Krumlov, se sídlem nám. Svornosti 1, 

381 01 Český Krumlov zastoupené starostou 

Antonínem Princem, 
ICO: 245 836 

Zřizuje 

 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Český 

Krumlov č. 139/9/2001  

ze dne 29.11.2001  

a 

v souladu s ustanovením§ 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle § 14 

odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. o 



státní správě a samosprávě ve školství a § 27 zákona č 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. 

organizaci 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

jako příspěvkovou organizaci (dále jen ''organizace'') 

čl. II 

Název a sídlo organizace 

Název organizace: Mateřská škola, Český Krumlov, 

Tavírna 119, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 

Organizace je vedena pod identifikačním číslem          

107 531 593 

Škola sdružuje: 1. Mateřská škola, kapacita 60 žáků, IZO 

107 531 593 

                            2. Školní jídelna, kapacita 60 jídel, IZO 

102 427 810 

čl. III  

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti.  

Organizace je předškolní zařízení a její činnost je 

vymezena platnými právními předpisy.  

Organizace zabezpečuje stravování dětí, pracovníků 

školských zařízení a důchodců dle platných právních 



předpisů, zabezpečuje pronájem bytových a 

nebytových prostor k výchovně vzdělávacím a jiným 

účelům dle právních předpisů. 

čl. IV  

Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují 

jménem organizace.  

1.Organizace jedná prostřednictvím svého statutárního 

zástupce, kterým je ředitel organizace (nebo 

prostřednictvím jím jmenovaného zástupce). Statutární 

orgán je oprávněn samostatně činit jménem organizace 

právní úkony ve všech věcech. 2. Ředitel organizace je 

do funkce jmenován v souladu s ustanovením § 17 

odst. 

čl. V  

Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci 

předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému 

využití, majetková práva k takovému majetku a finanční 

hospodaření tak, aby svěřený majetek spravovala pro 

hlavní účel, ke kterému byla 

zřízena. 

1. Organizace se při hospodaření s peněžními 

prostředky řídí platnými právními předpisy 

2. Za majetek ve vlastnictví zřizovatele a svěřený do 

správy příspěvkové organizaci je nutno považovat i 



majetek pořízený příspěvkovou organizací po dobu 

jejího trvání, a to včetně darů věnovaných třetími 

osobami. 

3. Organizace spravuje nemovitý a movitý majetek ve 

vlastnictví zřizovatele, tj.: budovy, pozemky-viz příloha 

č. 1 

o movitý majetek v účetní hodnotě k 31.12.2001 -viz 

příloha č. 2 (inventurní soupisy) o práva a závazky k 

31.12.2001 -viz příloha č. 3         

4. Svěření majetku organizaci je provedeno bezúplatně 

s přesně vymezenými právy a povinnostmi 

5. - majetek se dává organizaci do správy dle platných 
předpisů pro příspěvkové organizace 
- organizace je povinna se o tento majetek řádně starat 
a pečovat, vést o něm evidenci, udržovat je a opravovat 
a provádět zákonné revize 
- je povinna vypracovat plán údržby a oprav a 
postupovat dle tohoto plánu 
- efektivně a ekonomicky účelně svěřený majetek 

využívat 

5.1. Nemovitý majetek se svěřuje s omezením 

majetkových práv: nelze jej prodávat, darovat, ručit jím 

a zastavovat bez rozhodnutí zřizovatele 

- bytové prostory lze pronajímat tak, aby nebyl 

narušen chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla 



organizace zřízena na dobu delší 1 roku se souhlasem 

zřizovatele 

- nebytové prostory lze bez souhlasu zřizovatele 

pronajímat na dobu maximálně do 30 dnů k výchovně 

vzdělávacím a jiným účelům tak, aby nebyl narušen 

chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla 

organizace zřízena 

- organizace využívá kapacity školní jídelny k 

poskytování stravy v souladu s rozhodnutím a 

závaznými pokyny orgánu hygieny a platnými, právními 

předpisy. 

 5.2. Movitý majetek se svěřuje organizaci s právy 

vyřazení, likvidace, pořízení a zapůjčení bez souhlasu 

zřizovatele, s právem prodeje za ceny obvyklé pouze se 

souhlasem zřizovatele, pokud tento majetek nebude 

upotřebitelný v ostatních školských zařízeních. 

čl. VI 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována. 

Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu 

neurčitou. 

 

V Českém Krumlově 5.12.2001 

Antonín Princ, starosta města Český Krumlov 


