Obec Hořice na Šumavě, IČO 245 909
ZŘIZOVACÍ LISTINA

Obec Hořice na Šumavě usnesením zastupitelstva č.j. 1/24/9/2002 ze dne 24.9.2002
zřizuje
s účinností od 1.12.2002
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
příspěvkovou organizaci
Základní škola, Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
I.
Zřizovatel
Název: Obec Hořice na Šumavě
Sídlo: 382 22 Hořice na Šumavě, č.p.6, okr. Český Krumlov
Identifikační číslo zřizovatele: 245 909
II.
Příspěvková organizace
Název: Základní škola, Hořice na Šumavě, okres Český krumlov
Sídlo: 382 22 Hořice na Šumavě, č.p.102, okr. Český Krumlov
Identifikační číslo:……………………….
Právní forma: příspěvková organizace
Součástí organizace je podle § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

III.
Vymezení účelu a předmětu činnosti
Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 5 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Účel a předmět činnosti pro další součásti je vymezen zákonem č.76/1978 Sb. o školských
zařízení ve znění pozdějších předpisů:
- pro mateřskou školu § 3 zákona č. 76/1978 Sb.
- pro školní družinu § 20 zákona č. 76/1978 Sb.
- pro školní jídelnu § 39 zákona č. 76/1978 Sb.

IV.
Statutární orgán
Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný podle § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Jeho základní pravomoci
vyplývají z § 3 tohoto zákona.
V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele se do správy organizace k vlastnímu
hospodářskému využití nepředává.
Movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele se předává k využití organizaci dle přílohy č.1 v
celkové účetní hodnotě 833 550,30Kč dle provedené inventarizace ke dni 31.12.2001.
VI.
Vymezení majetkových práv
Organizace je oprávněna veškerý majetek poskytnutý zřizovatelem dále rozmnožovat a
spravovat tak, aby byl efektivně a ekonomicky účelně využíván především pro hlavní účel, k
němuž byla organizace zřízena.
VII.
Okruhy doplňkové činnosti
Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti
1. Stravování
2. Vzdělávací kurzy
3. Kopírovací služby
4. Organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru
Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace,
sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.
VIII.
Doba, na kterou se organizace zřizuje

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
IX.
Závěrečná ustanovení
Tímto se ruší:
1) zřizovací listina ZŠ s názvem „Základní škola v Hořicích na Šumavě, okres Český
Krumlov“ včetně její součásti školní družiny, vydané dne 16.4.2002 obcí Hořice na Šumavě.
2) zřizovací listina MŠ s názvem „Mateřská škola v Hořicích na Šumavě, okres Český
Krumlov“ včetně její součásti školní jídelny, vydané dne 16.4.2002 obcí Hořice na Šumavě.

V Hořicích na Šumavě, dne 24.9.2002

…………………………… ……………………………
ověřovatel starosta

