
Úplné znění 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 178/179 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Slavkov u 
Brna usnesením č. 4.3. ze dne 14.9.2009  

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.2.2016 a  

I. 

Zřizovatel 

Město Slavkov u Brna 

se sídlem Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna 684 01, okres Vyškov 

Identifikační číslo: 00292311 

 

II. 

Název a sídlo příspěvkové organizace 

Název: Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Sídlo: Slavkov u Brna, Komenského náměstí čp. 525, okres Vyškov 

Identifikační číslo: 47411619 

/dále jen organizace/ 

 

III. 

Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace 

1. Organizace poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, její činnost je vymezena 
zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, v platném 
znění.  

2. Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je poskytování základů 
vzdělávání v umělecké činnosti v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.  

 

IV. 

Statutární orgán 

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a odvolává 
Rada města Slavkova u Brna. 

2) Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění 
daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk 
razítka příspěvkové organizace. 

V. 

Majetek organizace, majetková práva 



A. Vymezení práv a povinností k majetku ve vlastnictví zřizovatele předanému příspěvkové 
organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) 

1. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k jejímu hospodaření svěřený movitý majetek vymezený 
přílohou č. 1 této zřizovací listiny. Rozsah majetku je k datu 30.6.2009. Movitý majetek pořízený od 
1.7.2009 je majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace potřebný k výkonu její činnosti.  

2. Při správě svěřeného majetku je správce povinen starat se o něj s péčí řádného hospodáře, zejména 
řádně zabezpečovat zájmy vlastníka, obstarávat všechny záležitosti spojené s výkonem jeho vlastnického 
práva, především o majetek řádně pečovat tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě, odcizení 
nebo neoprávněnému užívání jinými osobami, svěřený majetek je přitom povinen řádně užívat, 
provozovat, udržovat, opravovat, obnovovat a zhodnocovat, vést evidenci, inventarizaci a pasportizaci. 

3. Ve vztahu ke svěřenému majetku činí správce pro zajištění správy vlastním jménem a na vlastní účet 
zejména tyto úkony a činnosti: 

a) obstarávání oprav, udržování a provozu majetku, s tím spojených předepsaných kontrol, zkoušek a 
revizí technických zařízení a odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami, zkouškami a revizemi,  

b) obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o 
požární ochraně,  

c) úkony ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení, 

d) poskytování služeb spojených s jeho užíváním (zejména v případě bytů a nebytových prostor). 

4. V rozsahu nutném pro výkon správy je správce oprávněn k veškerým jednáním a uzavíráním 
příslušných smluv (smlouvy o dílo, o opravě věcí, o kontrolní činnosti, kupní smlouvy na dodávky vody, 
tepla apod.) včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících. 

5. Členění a účtování movitého majetku se řídí předpisy MF ČR platnými pro vedení účetnictví PO.  

B. Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví 

• Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze movitý a oběžný 
majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to: 

a) bezúplatným převodem od zřizovatele,  

b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,  

c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková 
organizace povinna dědictví odmítnout, 

d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 

• Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: 

1. vést majetek v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: 

- zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele,  

- zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním. 

2. pojistit majetek, 

3. dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod.,  

4. trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo 
prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, 

5. řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele 
upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími 
orgánů zřizovatele, 

6. pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným 
převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. 



V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném 
souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.  

C. 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, ve znění pozdějších předpisů. 

• Podle zák.č. 250/2000 Sb., § 34 odst. 1 organizace poskytuje z FKSP půjčky zaměstnancům 
organizace. 

• Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, 
nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy. 

• Organizace dále hospodaří za podmínky dodržování stanovených směrnic vydaných zřizovatelem. 
• Organizace v souladu s § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů zabezpečuje závodní stravování svých zaměstnanců. 
 

VI. 
Okruhy doplňkové činnosti 

 

Příspěvková organizace nemá vymezeny okruhy doplňkové činnosti.  

VII. 

Doba 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 14.9.2009. 

2. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. 
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. 

 

Ve Slavkově u Brna dne 01.12.2016 
starosta 

Bc. Michal Boudný  
 


