P íloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0258 ze dne 18.05.2021

M STSKÁ ČÁST PRAHA 1

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

Z IZOVACÍ LISTINA
p ísp vkové organizace

Škola v p írodě a školní jídelna Janov nad Nisou,
p íspěvková organizace
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním m st Praze,
ve zn ní pozd jších p edpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zn ní pozd jších p edpisů, Zastupitelstvo
m stské části Praha 1 pod usnesením č. UZ21_0258 ze dne 18.05.2021 schvaluje a vydává tuto
z izovací listinu, kterou se z izuje p ísp vková organizace s názvem Škola v p írod a školní
jídelna Janov nad Nisou, p ísp vková organizace.

Čl. I.
Z izovatel
Název:
Sídlo:
IČ:

M stská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
00063410

P íspěvková organizace
Název:
Sídlo:
IČ:

Škola v p írod a školní jídelna Janov nad Nisou, p ísp vková organizace
Janov nad Nisou 464, 468 11, Janov nad Nisou
(bude přiděleno)
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Čl. II.
Vymezení hlavního účelu a p edmětu činnosti
1. Hlavní účel, pro který se p ísp vková organizace z izuje, je zajišt ní činností v působnosti
z izovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním,
st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších
p edpisů (dále jen „školský zákon“).
2. P ísp vková organizace v hlavní činnosti vykonává činnost školy v p írod a je zam ena na
sportovní a jiné zájmové aktivity. Provozuje hostinskou činnost a ubytovací služby pro pobyt
ve zdravotn p íznivém prost edí d tí a žáků škol, p edevším z Prahy 1.
3. P ísp vková organizace je též za ízením školního stravování ve smyslu ustanovení
§ 119 školského zákona.
Čl. III.
Statutární orgán
1. Statutárním orgánem p ísp vkové organizace je editel jmenovaný Radou m stské části
Praha 1 na základ konkurzního ízení. Jeho základní pravomoci jsou vymezeny zejména
§ 164 a § 165 školského zákona.
2.

editel jedná jménem p ísp vkové organizace samostatn a listiny podepisuje tak,
že k napsanému nebo natišt nému textu p ipojí svůj podpis, označení své funkce a razítko
p ísp vkové organizace.

3.

editel je odpov dný Rad m stské části Praha 1 za činnost a hospoda ení p ísp vkové
organizace.

4.

editel je oprávn n stanovit písemn svého zástupce, který bude jednat jménem p ísp vkové
organizace v dob jeho nep ítomnosti. Zástupce je oprávn n v dob nep ítomnosti editele
jednat jménem p ísp vkové organizace a listiny podepisovat tak, že k napsanému
nebo natišt nému textu p ipojí svůj podpis, označení funkce (p íp. slova „v zastoupení
editele“) a razítko p ísp vkové organizace.

5. P i své činnosti se editel i jeho zástupce ídí obecn závaznými právními p edpisy, touto
z izovací listinou a rozhodnutími z izovatele.
editel je oprávn n:

6.
-

uzavírat smluvní vztahy vymezené zákony a dalšími obecn závaznými právními
p edpisy, touto z izovací listinou a rozhodnutími z izovatele,
vydat organizační ád a další interní p edpisy p ísp vkové organizace.
Čl. IV.
Vymezení majetku ve vlastnictví z izovatele p edávaného p íspěvkové organizaci
k hospoda ení a nabývání dalšího majetku

1. Nemovitý majetek ve vlastnictví z izovatele p edávaný organizaci je uveden v p íloze č. 1,
která je nedílnou součástí této z izovací listiny. Z izovatel p edává organizaci k hospoda ení
pro pot eby pln ní jejích úkolů rovn ž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni
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30. 6. 2021, jehož inventurní soupis je uložen u organizace, včetn veškerého movitého
majetku po ízeného či získaného organizací do vlastnictví z izovatele po 30. 6. 2021.
Majetek p edaný p ísp vkové organizaci k hospoda ení dle tohoto odstavce (dále jen
"sv ený majetek") vede organizace ve svém účetnictví.
2. P ísp vková organizace nabývá majetek pro svého z izovatele s výjimkou uvedenou
v odstavci 3 tohoto článku.
3. Do svého vlastnictví může p ísp vková organizace nabýt pouze majetek pot ebný k výkonu
činnosti, pro kterou byla z ízena, a to:
a) bezúplatným p evodem od svého z izovatele,
b) darem s p edchozím písemným souhlasem z izovatele; v p ípad účelov určených darů
je k p ijetí takového daru nutný p edchozí písemný souhlas z izovatele pro každý
jednotlivý p ípad,
c) d d ním, bez p edchozího souhlasu z izovatele je p ísp vková organizace povinna
d dictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základ rozhodnutí z izovatele.
4. P ísp vková organizace hospoda í se sv eným majetkem v rozsahu stanoveném touto
z izovací listinou, obecn platnými právními p edpisy a vnit ními p edpisy z izovatele.
5. P ísp vková organizace eviduje majetek v souladu s právními p edpisy a pokyny
z izovatele:
P ísp vková organizace je povinna se sv eným majetkem a s vlastním majetkem hospoda it
efektivn , ekonomicky a účeln jej využívat, pečovat o jeho ochranu, rozvoj
a zvelebení po celou dobu svojí existence.
6. Odpisování dlouhodobého majetku provádí p ísp vková organizace v souladu s Českým
účetním standardem č. 708 a je povinna účtovat odpisování v souladu s účetními metodami
a postupy podle obecn platných právních p edpisů, zejména dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů, a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou
se provád jí n která ustanovení tohoto zákona. Majetek se odpisuje pouze účetn .
Čl. V.
Vymezení práv nakládání se svě eným majetkem
1. Sv ený majetek slouží k pln ní účelu, pro který je p ísp vková organizace z ízena.
2. P ísp vková organizace nesmí sv ený majetek prodat, sm nit, darovat, zat žovat zástavním
právem nebo v cnými b emeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. P ísp vková
organizace není oprávn na poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
pen žitých nebo v cných darů svým zam stnancům ze svého fondu kulturních a sociálních
pot eb.
3. P ísp vková organizace má ke sv enému majetku tyto povinnosti:
a) Majetek držet a hospodárn užívat pro pln ní účelu a p edm tu činnosti podle této
z izovací listiny.
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b) Pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit p ed zničením,
poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávn nými zásahy.
c) Vést sv ený majetek z izovatele v účetnictví a v p edepsané evidenci odd len od
majetku, který má p ísp vková organizace ve svém vlastnictví.
d) Pojistit majetek dle pokynů z izovatele.
e) Zabezpečovat v souladu s p íslušnými p edpisy revize a technické prohlídky majetku.
f) Trvale sledovat, zda dlužníci včas a ádn plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo prekluzi práv z t chto závazků vyplývajících.
g) Neprodlen informovat z izovatele o vzniku nároku nebo povinnosti z pojistné události,
z bezdůvodného obohacení či náhrady škody apod.
h) P i pronájmu nemovitého majetku sjednat nájemné nejmén ve výši, která je v daném
míst a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Výše nájemného nižší než je cena
v daném míst a čase obvyklá musí být opodstatn ná.
i) Informovat z izovatele o uzav ených smlouvách o nájmu a smlouvách o výpůjčce
nemovitého majetku, a to zasláním jednoho vyhotovení p íslušné smlouvy z izovateli
ve lhůt do 14 dnů od jejího uzav ení. O uzav ení jiných smluv je p ísp vková organizace
povinna z izovatele informovat, a to zasláním jednoho vyhotovení p íslušné smlouvy
z izovateli.
j) Využívat všech práv vlastníka, zejména zastupovat z izovatele a jednat jeho jménem
v záležitostech týkajících se tohoto majetku, s výjimkou zastupování vlastníka v rámci
územních a stavebních ízení. Podávat návrhy na zahájení ízení k vymožení pohledávek,
uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných
událostí, p ijímat pln ní z pojistných smluv.
k) ídit se p i nakládání s trvale nepot ebným majetkem obecn závaznými právními
p edpisy a p edpisem z izovatele, který v uvedené oblasti upravuje vztah mezi z izovatelem
a p ísp vkovou organizací.
l) ídit se právními p edpisy, podmínkami danými touto z izovací listinou, p edpisy
z izovatele upravujícími činnost p ísp vkové organizace a vztah p ísp vkové organizace
ke z izovateli a rozhodnutími orgánů z izovatele.
m) Umožnit pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospoda ení provád nou
z izovatelem podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ , v platném
zn ní, a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zn ní
pozd jších p edpisů.
4.

P ísp vková organizace má ke sv enému majetku tato práva:
a) Vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky sv ený
majetek na dobu do jednoho roku včetn . K prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu
nebo smlouvy o výpůjčce nebo jejich op tovnému uzav ení je t eba p edchozí písemný
souhlas z izovatele. Pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon činnosti
organizace.

4

P íloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0258 ze dne 18.05.2021
b) Vlastním jménem a na vlastní účet pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky sv ený
majetek, na dobu delší než jeden rok pouze s p edchozím písemným souhlasem z izovatele.
5.

P ísp vková organizace je oprávn na ponechat si p íjmy z pronájmu sv eného majetku,
jako vlastní výnosy.

6.

P ísp vková organizace je oprávn na zabezpečit realizaci úplatného p evodu nepot ebného
sv eného movitého majetku v p ípadech a v rozsahu stanoveném obecn závaznými
právními p edpisy a p edpisy z izovatele upravujícími činnost p ísp vkové organizace
a vztah p ísp vkové organizace ke z izovateli.

7.

Za ochranu sv eného majetku a výkon práv a povinností p i hospoda ení s tímto majetkem
odpovídá editel p ísp vkové organizace.
Čl. VI.
Okruhy doplňkové činnosti

1.

Z izovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel
p ísp vkové organizace:
a)

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

b) Hostinská činnost nad rámec Čl. II.
c)

Ubytovací služby nad rámec Čl. II.

d) Maloobchod.
e)

Zprost edkování obchodu a služeb.

f)

Mimoškolní výchova a vzd lávání, po ádání kurzů, školení, včetn lektorské činnosti,
p edevším pro organizace z Prahy 1, nad rámec Čl. II.

g) Poskytování t lovýchovných a sportovních služeb nad rámec Čl. II.
P ísp vková organizace je povinna vést evidenci ubytovaných.

2.

Podmínkou realizace doplňkové činnosti je odd lené sledování nákladů a výnosů doplňkové
činnosti a použití zisku v souladu se zn ním § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve zn ní pozd jších p edpisů.
Čl. VII.
a) Činnost, k jejímuž vykonávání je t eba oprávn ní podle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn ní pozd jších p edpisů,
p ísp vková organizace provozuje na základ dokladů prokazujících toto oprávn ní.
b) Dodržování podmínek stanovených p íslušnými právními p edpisy a vnit ními p edpisy
z izovatele.
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Čl. VIII.
Doba, na kterou je p íspěvková organizace z ízena
P ísp vková organizace se z izuje na dobu neurčitou.
Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato z izovací listina nabývá platnosti dne 18. kv tna 2021 a účinnosti dne 1. července
2021.

2.

Tato z izovací listina je vyhotovena v p ti stejnopisech, z nichž všechny mají platnost
originálu. Jedno vyhotovení obdrží p ísp vková organizace, čty i vyhotovení obdrží
z izovatel.

V Praze dne 18. kv tna 2021

………………………………..
Ing. Petr Hejma
starosta
M stská část Praha 1
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P íloha č. 1 ke z izovací listině
Vymezení nemovitého majetku ve správě Městské části Prahy 1, který se p edává
p íspěvkové organizaci k hospoda ení.

(Městská část Praha 1 je za podmínek stanovených zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, oprávněna nakládat s majetkem hlavního města Prahy.)

P íspěvková organizace
Název:
Škola v p írod a školní jídelna Janov nad Nisou, p ísp vková organizace
Sídlo:
Janov nad Nisou 464, 468 11, Janov nad Nisou
IČ:
(bude přiděleno)
a) Pozemek parc. č. 103/1, k. ú. Janov nad Nisou – zastav ná plocha a nádvo í o vým e
70 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
 Součástí je stavba: bez č. p./č. e.
b) Pozemek parc. č. 105/1, k. ú. Janov nad Nisou – zastav ná plocha a nádvo í o vým e
169 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, (součástí je
stavba).
 Součástí je stavba: Janov nad Nisou, č. e. 1162.
c) Pozemek parc. č. 473/1, k. ú. Janov nad Nisou – zastav ná plocha a nádvo í o vým e
742 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, (součástí je
stavba).
 Součástí je stavba: Janov nad Nisou, č. e. 1163.
d) Pozemek parc. č. 506/1, k. ú. Janov nad Nisou – zastav ná plocha a nádvo í o vým e
463 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, (součástí je
stavba).
 Součástí je stavba: Janov nad Nisou, č. p. 464.
e) Pozemek parc. č. 563, k. ú. Janov nad Nisou – zastav ná plocha a nádvo í o vým e
211 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj, (součástí je
stavba).
 Součástí je stavba: Janov nad Nisou, č. e. 1165.
f) Pozemek parc. č. 320/2, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 2745 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
 Součástí je stavba p íst ešku čističky odpadních vod.
g) Pozemek parc. č. 320/18, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 1491 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
h) Pozemek parc. č. 320/27, k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o vým e 161 m2 zapsaný
na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.

7

P íloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0258 ze dne 18.05.2021
i) Pozemek parc. č. 321/14, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 776 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
j) Pozemek parc. č. 321/17, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (jiná plocha) o vým e
207 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
k) Pozemek parc. č. 353/1, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 292 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
l) Pozemek parc. č. 353/2, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (ostatní komunikace)
o vým e 607 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
m) Pozemek parc. č. 354, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 804 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
n) Pozemek parc. č. 357/2, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (neplodná půda) o vým e
24 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
o) Pozemek parc. č. 360/3, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (ostatní komunikace)
o vým e 120 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
p) Pozemek parc. č. 367/1, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 485 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
q) Pozemek parc. č. 369, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 1032 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
r) Pozemek parc. č. 372/9, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 2141 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
 Součástí je dětské h iště.
s) Pozemek parc. č. 372/10, k. ú. Janov nad Nisou – vodní plocha (vodní nádrž um lá)
o vým e 422 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
t) Pozemek parc. č. 1415, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (jiná plocha) o vým e
23 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
u) Pozemek parc. č. 1416, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (sportovišt a rekreační
plocha) o vým e 142 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
 Součástí je studna.
v) Pozemek parc. č. 1425, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (jiná plocha) o vým e
78 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
w) Pozemek parc. č. 1434, k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha (jiná plocha) o vým e
156 m2 zapsaný na LV č. 1117 u Katastrálního ú adu pro Liberecký kraj.
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