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DODATEK Č. 1 

KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č.j. 37/2011 ze dne 25. 03. 2011 

 
Zastupitelstvo obce Kunratice dle § 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 178 a § 179 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento dodatek č. 1 ke zřizovací listině: 
 

I.  
ZŘIZOVATEL 

 

1.1.  Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Kunratice, okres Liberec 
1.2.  Sídlo zřizovatele: Kunratice 158 

464 01 Frýdlant 
1.3. IČ zřizovatele:  46744967 
 (dále jen zřizovatel) 

II. 

NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
 

2.1.  Název organizace: Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková 
organizace  

2.2.  Sídlo organizace: Kunratice 124 
464 01 Frýdlant 

2.3.  IČ organizace:     71012303 
2.5.  Právní forma:    příspěvková organizace 
 (dále jen organizace) 
 
Tímto dodatkem č. 1 se mění znění textu ve článcích č. V. a č. VI. zřizovací listiny následovně:  
 

V. 
VYMEZENÍ MAJETKU 

 
5.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k hospodaření zapůjčuje na základě 

smlouvy o výpůjčce movitý a nemovitý majetek zřizovatele uvedený v příloze č. 1 a 2 (dále jen 
„zapůjčený majetek“). 

5.2. Zapůjčený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od zřizovatele je ve 
vlastnictví zřizovatele. 

5.3. Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek: 
a) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 
b) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 
c) pořízený jiným způsobem (např. z peněžních prostředků státních dotací, z rozpočtů měst a 

obcí, z prostředků evropských fondů atd.). 
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5.4. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí za zapůjčený 
majetek. 

5.5. Veškerá oběžná aktiva získává organizace do svého vlastnictví na základě: 
a) ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí schválený plán při projednávání určení 

neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení 
odvodů) schválený zřizovatelem v průběhu roku a na základě finančního vypořádání, 

b) tvorby a použití fondů dle § 30 až § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a na 
základě přídělů do fondů schválených zřizovatelem,   

c) rozhodnutí zřizovatele k finančnímu hospodaření organizace. 
 

VI. 
VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV 

 
6.1. Organizace má při hospodaření s  majetkem tato práva: 

a) Majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti.  
b) Nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové činnosti. 
c) Nakládat se zapůjčeným movitým i nemovitým majetkem vždy jen se souhlasem zřizovatele. 
d) Zapůjčený majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude využit pro účely 

výchovy a vzdělání či poskytování školských služeb, po projednání se zřizovatelem bude 
organizací vrácen zřizovateli. 

 e)  Nemovitý i movitý majetek lze pronajímat pouze se souhlasem zřizovatele. 
 
6.2. Organizace má při hospodaření se zapůjčeným majetkem zejména tyto povinnosti: 

a) Zapůjčený majetek vést v předepsané evidenci a účetnictví. 
b) Pečovat o zapůjčený majetek a provádět jeho údržbu a opravy včetně periodických revizí. 
c) Chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním. 
d) Využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas uplatňovat právo 

na náhradu škody.  
6.3.  Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením právních 

předpisů na úseku bezpečnosti, požární ochrany a životního prostředí. 
6.4.   Při nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznými právními 

předpisy a příslušnými vnitřními předpisy organizace. 
6.5.  Při správě zapůjčeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů, této 

zřizovací listiny a pokynů zřizovatele. 
6.6. Organizace je oprávněna vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do 

výše 1.500 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku anebo je-li zřejmé, že další vymáhání 
pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky.  

 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti. 
 

Dodatek č. 1 byl schválen usnesením č. 76/2013 na zasedání Zastupitelstva obce Kunratice 
dne 20. 12. 2013 s účinností ode dne jeho schválení. 
 
V Kunraticích dne 20. 12. 2013 
 
 
 
 
 

Milan Götz 
starosta 
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Příloha č. 1  

 
ke zřizovací listině organizace: Základní škola a mateřská škola Kunratice,  

okres Liberec, příspěvková organizace  
 
 

Vymezení majetku ve vlastnictví Obce Kunratice, který se organizaci zapůjčuje k hospodaření.  
 

Název 
organizace: 

Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo organizace: Kunratice 124, 464 01 Frýdlant 
IČ: 71012303 
Právní forma: Příspěvková organizace 

 
Specifikace majetku 
Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů) 

Hodnota nemovitého majetku v Kč 
 

 pořizovací hodnota oprávky zůstatková hodnota 

Stavby 3.463.634,- 0,- 3.463.634,- 

    

 pořizovací hodnota  evidenční hodnota 

Pozemky a trvalé porosty 32.514,-  32.514,- 

 

Rozpis nemovitého majetku 

 

Pozemky 
 

parc. č. výměra 
m

2
 

druh pozemku, způsob využití
 

kat. území list vlast. 

128 st. 431 Zastavěná plocha a nádvoří Kunratice u Frýdlantu 10001 

187 st. 602 Zastavěná plocha a nádvoří Kunratice u Frýdlantu 10001 

200 st. 20 Zastavěná plocha a nádvoří Kunratice u Frýdlantu 10001 

55/1 924 Zahrada Kunratice u Frýdlantu 10001 

55/2 157 Trvalý travní porost Kunratice u Frýdlantu 10001 

55/3 402 Ostatní plocha Kunratice u Frýdlantu 10001 

494/3 580 Trvalý travní porost Kunratice u Frýdlantu 10001 

497/1 
2844 Ostatní plocha, manipulační 

plocha 
Kunratice u Frýdlantu 

10001 

 
Stavby 

parcela č. č. popisné stavba katastr. území list vlast. 

128 st.  124 Budova základní školy Kunratice u Frýdlantu 10001 

187 st.  160 Budova mateřské školy Kunratice u Frýdlantu 10001 

200 st.  bez č.p. Kolna Kunratice u Frýdlantu 10001 

 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: 24. 3. 2011 
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Příloha č. 2 
 

ke zřizovací listině organizace: Základní škola a mateřská škola Kunratice,  
okres Liberec, příspěvková organizace  

 
 

Vymezení majetku ve vlastnictví Obce Kunratice, který se organizaci zapůjčuje k hospodaření.  
 

Název 
organizace: 

Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace 

Sídlo organizace: Kunratice 124, 464 01 Frýdlant 
IČ: 71012303 
Právní forma: Příspěvková organizace 

 
Specifikace majetku 
Movité věci  

Hodnota movitého majetku v Kč 
 

 
pořizovací 
hodnota 

oprávky zůstatková hodnota 

DHM 399.039,- 0,- 399.039,- 

DNM 0,- 0,- 0,- 

DDHM 940.047,98 0,- 940.047,98 

DDNM 9.736,- 0,- 9.736,- 

ODHM 0,- 0,- 0,- 

CELKEM 1.348.822,98 0,- 1.348.822,98 

 

 

Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: 24. 3. 2011 

 
 


