STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Bohunice
Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice,
Brno, Dlouhá 3, PSČ 625 00

Zřizovací listina
příspěvkové organizace
Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
vydaná zřizovatelem Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Bohunice na základě
ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a či. 60 odst. 1
vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek
I.
Název zřizovatele
Název
Sídlo
Identifikační číslo

:
:
:

Statutární město Brno, Městská Část Brno-Bohunice
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 601 69, okres Brno-město
08 - 449 92 785
II.

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název
Sídlo
Identifikační číslo

:
:
:

Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace
Brno, Arménská č. or. 21, č.p. 573, PSČ 625 00, okres Brno-město
49 46 62 41
III.

Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti příspěvkové oragnizace
1.

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, zařízení školního stravování školní jídelny a školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání - školní družiny.
Příspěvková organizace se při výkonu své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský
zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

2. Hlavním účelem činnosti příspěvkové organizace jako základní školy, zařízení školního
stravování - školní jídelny a školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání - školní
družiny je:
–

základní vzdělávání žáků školy v souladu se zásadami a cíly uvedenými v ust. § 2 a § 44
zákona Č. 561/2004 Sb., školského zákona

–
–

zabezpečení školního stravování žáků školy a stravování zaměstnanců příspěvkové
organizace (závodní stravování)
zajišťování zájmového vzdělávání žáků školy.

3. Předmětem činnosti příspěvkové organizace, odpovídajícím hlavnímu účelu příspěvkové
organizace, je:
–

poskytování základního vzdělávání podle školních vzdělávacích programů v souladu
se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, zejména jeho třetí částí

poskytování školských služeb
a) školního stravování pro žáky školy na základě § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona a vyhlášky MSMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování
b) zájmového vzdělávání žáků školy na základě § 118 zákona č. 561/2004 Sb., školského
zákona a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
–

–

zabezpečení stravování zaměstnanců příspěvkové organizace prostřednictvím školní
jídelny na základě ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a ust. § 33
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (závodní stravování pro zaměstnance příspěvkové organizace).
IV.

Označení statutárního orgánu a způsob, jakým vystupuje jménem příspěvkové organizace
1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje na základě
výsledků konkurzního řízení a odvolává Rada města Brna v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. , školského zákona a či. 59 odst. 1 písm. e) vyhlášky Statutárního města
Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
2. Ředitel je odpovědný za Činnost příspěvkové organizace a jeho pravomoc je vymezena
ustanovením § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.
3. Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými
právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, že k názvu
příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.
4. V případě nepřítomnosti zastupuje ředitele jím pověřený pracovník.
5. Ředitel příspěvkové organizace je ředitelem školy a školských zařízení, jejichž činnost
příspěvková organizace vykonává.
V.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci do správy
k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
1. Zřizovatel nepředává příspěvkové organizaci majetek do správy.
2. Příspěvková organizace užívá pro svoji činnost majetek ve vlastnictví zřizovatele na základě
smlouvy o výpůjčce.
3. Vypůjčený majetek užívaný příspěvkovou organizací zahrnuje:
1) objekt občanské vybavenosti č.p. 573 na pozemku p.č.1932 v k.ú.Bohunice, obec Brno
2) pozemek p.č.1932 o výměře 6 094 m2, zastavěná plocha v k.ú.Bohunice, obec Brno
3) pozemek p.č. 2270/1 o výměře 19 180 m2, ost. pl. v k.ú.Bohunice, obec Brno
4) movité věci dle inventárních seznamů majetku, který tvoří přílohu č.l této zřizovací
listiny

VI.
Vym ezení majetkových práv ke svěřenému majetku
1. Majetek vymezen ý v článku V. zřizovací listiny je majetkem zřizovatele a příspěvková
organizace je oprávněna tento majetek užívat k zajištění účelu a předmětu své činnosti dle
článku III. zřizovací listiny. O majetku zřizovatele, se kterým hospodaří příspěvková
organizace, účtuje zřizovatel.
2. Vyp ůjčený majetek zřizovatele je příspěvková organizace povinna spravovat s péčí řádného
hospodáře, zejména pečuje o jeho údržbu a opravy, provoz a ekonomické využití. Dbá na
ochranu vypůjčeného majetku před odcizením, poškozením, zneužitím a zničením, uplatňuje
nárok na náhradu škody, vyžaduje vrácení bezdůvodného obohacení, uplatňuje nároky z
pojistných událostí apod., jako by je uplatňoval zřizovatel sám.
3. P říspěvková organizace je povinna zejména:
– zaji šťovat údržbu a opravy vypůjčeného majetku,
– pojistit ve škerý svěřený majetek zřizovatele a hradit pojistné,
– zajišťovat a hradit předepsané revize elektro, plynu, hromosvodů, vody, protipožární a jiné
revize nutné podle právních předpisů,
– uzav írat smlouvy o dodávkách plynu, vody, tepla apod. a hradit tyto dodávky včetně úhrad za
užívání telefonních linek a jiných provozních poplatků,
– zaji šťovat pravidelný úklid vypůjčených nemovitostí včetně pozemků,
– zajišťovat a hradit veškeré služby související s provozem ve vypůjčených nemovitostech včetně
svozu a likvidace odpadu,
– zaji šťovat čištění a zimní údržbu všech chodníků přiléhajících k vypůjčeným nemovitostem,
– p ři výběru dodavatelů a uzavírání smluv postupovat v souladu s právními předpisy a pravidly
pro výběr dodavatelů, schválenými zřizovatelem.
4. Bez souhlasu z řizovatele není příspěvková organizace oprávněna provádět stavební úpravy ani
jiné práce investičního charakteru.
5. P říspěvková organizace je oprávněna vypůjčené věci nebo jejich Části pronajímat pro dosažení
ekonomického využití obecního majetku. Při uzavírání nájemních smluv musí příspěvková
organizace při sjednávání účelu nájmu respektovat hlavní účel a předmět své činnosti. Nájemné
z nájemních smluv je příjmem příspěvkové organizace.
VII.
Z řizovatelem povolené okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace
1. V souladu s ustanoven ím § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, povoluje zřizovatel příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy
doplňkové činnosti pro využití jejích hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců.
Povolená doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů příspěvkové organizace a
sleduje se odděleně.
2. Z řizovatelem povolená doplňková činnost musí na základě § 27 odst. 2 písm. g) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, navazovat na hlavní účel
příspěvkové organizace. Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci tyto okruhy doplňkové
činnosti:
1) činnosti podléhající režimu živnostenského zákona
–
–
–

realitn í činnost - pronájem nemovitostí a nebytových prostor
reklamní činnost a marketing
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

–
–
–
–
–
–

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
hostinská činnost
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
výuka v oblasti umění a společenského tance
výroba kartácnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších
výrobků zpracovatelského průmyslu
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

2) neziskové činnosti
–

kopírování pro potřeby žáků školy
VIII.
Doba, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organizace je zřízena od 1.7.1994 na dobu neurčitou.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází na základě
ustanovením § 27 zákona č.25 0/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, kterým určí, v jakém
rozsahu předcházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace.
2. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení příspěvkové organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho
rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele.
3. Tato zřizovací listina byla schválena dne 31.5.2006 Zastupitelstvem MC Brno-Bohunice. S
účinností od 1.6.2006 nahrazuje znění zřizovací listiny Základní školy Brno, Arménská 21,
příspěvkové organizace ze dne 19.10.2006.

V Brně dne 31.5.2006

Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ivana Toufarová
starostka MC Brno-Bohunice

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Městská část Brno-Bohunice
Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice,
Brno, Dlouhá 3, PSČ 625 00
DODATEK č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Brno, Arménská 21 ve znění
z 31.5.2006

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice schválilo dne 28.2.2007 s účinností od 30.6. 2007 následující
změnu zřizovací listiny Základní školy Bmo, Arménská 21, příspěvkové organizace (jejího platného
znění z 31.5.2006):
I.
V souvislosti s omezením majetku, který má nadále užívat příspěvková organizace, se 3. bod
V. článku zřizovací listiny mění takto:
3. Vypůjčený majetek užívaný příspěvkovou organizací zahrnuje:
1) nebytové prostory v objektu občanské vybavenosti č.p. 573 na pozemku p.č. 1932
v k.ú.Bohunice, obec Brno, s výjimkou nebytových prostor nacházejících se v pavilonu "A"
a uvedených v příloze č. 2 k této zřizovací listině, která je její nedílnou součástí
2) pozemek p.č. 1932 o výměře 6 094 m2, zastavěná plocha v k.ú.Bohunice, obec Brno
3) pozemek p.č. 2270/1 o výměře 19 180 m2, ostatní plocha v k.ú.Bohunice, obec Brno
4) movité věci podle inventárních seznamů majetku, který tvoří přílohu č.l zřizovací listiny
II.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn.
V Brně dne 28.2.2007

Statutární město Brno,
Městská část Brno-Bohunice
Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
starosta MC Brno-Bohunice

P říloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Brno. Arménská 21
vypracovaná jako součást dodatku Č. 1 ze dne 28.2.2007 ke zřizovací listině ve znění
z 31.5.2006

Pavilon
A

podlaží
I. nadzemní podlaží

číslo
místnosti

celkem

Statutární město Brno,
Městská část Brno-Bohunice
Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
starosta MC Brno-Bohunice

plocha m2

41

Šatna

9,30

42

Šatna

9,30

43

šatna

9,30

44

šatna

9,30

45

šatna

9,30

46

zádveří

6,60

47

vstupní hala

48

umývárna chlapci

7,68

49

pisoiry

5,74

50

WC chlapci

1,15

51

WC chlapci

1,15

52

umývárna dívky

6,00

53

chodba

8,21

54

WC dívky

3,64

55

WC dívky

1,68

56

WC dívky

1,68

57

WC dívky

1,82

část 58

II. nadzemní podlaží

název místnosti

součet ploch na
podlaží

51,63

spojovací chodba

16,71

68

kabinet

16,80

69

učebna

62,94

5

učebna

61,13

6

učebna

64,20

13

učebna

61,74

14

respirium

67,79

15

učebna

64,20

319,06

558,99

558,99

239,93

