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Věc: Materiál k bodu 5 Návrh dodatků ke Zřizovacim listinám příspěvkových
organlzací Základni škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 a
Základní škola Brno, Arménská 21, zřízených statutárním
městem Brnem, Městskou částí Brno_Bohunice

Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
JUDr. Michaela Kučerová

V Brně dne 1 1.o5.2o22

Důvodová zpráva
Kancelář tajemníka ÚvtČ Brno-Bohunice zpracovala aktualizace zřizovacích listin příspěvkových
organizací Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizace a Základní
školy Brno, Arménská 2'l, příspěvkové organizace, v podobě návrhů dodatků k původním zřizovacim
listinám' NavrŽené změny jsou shodné s navženými (a ke schválení současně předkládanými
a odůvodněnými) změnami zřizovacích listin mateřských škol, s výjimkou úpravy zřizovatelem
povolených okruhů doplňkové činnosti (článek Vll. zřizovacích listin) u Základní ško|y Brno,
Arménská 21., příspěvkové organizace, která zůstává beze změn' U Základní a mateřské Školy
Brno, Vedlejší- 10, příspěvkové organizace (stejně jako u zřizovacich listin mateřských škol,
zřizovaných MČ Bohunice) je do článku Vll. zřizovácí lištiny doplněn další okruh doplňkové činnosti,
a to ,,poskytování zájmového vzdělávání a zájmových činností pro děti předškolního věku, v souladu
s výchovou a vzděláváním dětí předškolního Věku" (změna je provedena článkem lll. Dodatku č. 5).

Návrhy předkládaných dodatků ke zřizovacím listinám obsahují (kromě změny doplňkové činnosti
uZákladni a mateřské školy Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizace) formálně-právní změny
zřizovacích listin. Jde o změny aktualizující některé původní formulace a doplňující dosavadní znění
zřizovacÍch listin o další ustanovení.

Jedná se zejména o:

1) úpravu V. článku ',Vymezení majetku Ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové
organizaci k hospodaření (,,svěřený majetek")" spočívající Ve změně způsobu vymezení
(školám) vypůjčených movitých věcí, které byly doposud sepsané v rozsáhlých přílohách ke
zřizovacím listinám; podle předkládaných dodatků budou vypůjčené movité věci uvedené
v inventárních soupisech uloŽených u zřizovatele (l. článek Dodatků),

2) úpravu Vl. článku ,'Vymezení práv umoŽňujících organizaci naplňovat hlavní účel příspěvkové
organizace", tak Že:
a) původní formulace byly aktualizované bez podstatné obsahové změny (článek lll', bod A.

Dodatku č:.7 uZš Arménská, u zŠvtŠ Vedlejší článek ll. bod A' Dodatku č.s),
b) bylo doplněno ustanovení specifikující finanční limit obvyklých oprav, které mají zajiŠťovat

příspěvkové organizace (článek lll. bod A. 7. písm. b) Dodatku č.7 u ZŠ Arménská, článek
ll. bod A' 7 b) Dodatku č'5 ZŠMŠ Vedlejší),

c) bylo doplněno ustanovení, podle kterého má být při pronájmu majetku sjednáváno nájemné
ve výši obvyklé v daném čase a místě s tím, Že případy pronájmu s niŽším nájemným
budou opodstatněné a zdůvodnitelné, aby nedocházelo bezdŮvodně k ekonomicky
nevýhodným pronájmům (článeklll. bodA.7. písm. s) Dodatku č.7 uZšArménská, článek
ll. bod A. 7. písm. s) Dodatku č.5 u ZŠMŠ Vedlejší),

d) byla doplněna některá ustanovení obsahující práva a povinnosti příspěvkové organizace
k majetku Ve vlastnictví organizace podle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (článek lll' bod B. Dodatku č.7 u ZŠ Arménská),

e) bylo doplněna ustanovení s názvem ,,Další práva a povinnosti příspěvkové organizace",
podle kterých se příspěvkové organizace při vystupování v právních vztazich, vyplývajících
z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, vedle příslušných
právních předpisů přiměřeně řídí i ,,Pravidly pro zadáváni a výběr dodavatelů veřejných
zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice", vydanými Radou MČ Brno-Bohunice (čiaňer
lll. bod C. Dodatku č'7 u ZŠ Arménská, článek ll. boá C' Dodatku č.5 u ZŠMŠ Vedlejší),
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0 byla doplněna ustanovení s názvem ,,Finanční hospodaření příspěvkové organizace", podle
kterých se příspěvkové organizace při svém finančním hospodaření řídí také platnými
,,Pravidly rozr'očtového procesu a finančního hospodaření příspěvkových organizací
zřizených MČ Brno-Bohunice", vydanými Radou MČ Brno-Bohunice (článek lll. bod D.
Dodatku č.7 u ZŠ Arménská, článek ll. bod D. Dodatku č.s u ZŠMŠ Vedlejší)'

o zřizovacích listinách a jejich změnách rozhoduje na základě ustanovení $ 84 odstavce 2) písmene
d) zákona č. 12812000 sb., o obcích (obecní zřizeni), vplatném znění, Zastupitelstvo Městské části
Brno-Bohunice.

Návrhy Dodatků ke zřizovacím listinám předkládá Rada MČ ke schválení Zastupitelstvu Městské
části Brno-Bohunice.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

schvaluje

1) Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základni školy Brno, Arménská 21, příspěvkové organizace
z31.05'2006 ve znění Dodatku č. 1 z28'02.2007, Dodatku č,.2 z27'02'200& Dodatku č 3
z29.06'2009, Dodatku č. 4 z10.12.2009, Dodatku č. 5 z24.06'2010 a Dodatku č' 6
z 05.03.2013, který je přílohou č. 5 zápisu

2) Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10, příspěvkové
organizace z31.05.2006 ve znění Dodatku č. 1 z10'12.2009, Dodatku č.2 z27.06'2011,
Dodatku č.3z27.06'2013 a Dodatku č.4 z23.06.2021,který je přílohou č.6 zápisu

ukládá

starostovi MČ schválené dodatky podepsat

Příloha: Kopie Zřizovací listiny Po ZŠ Brno, Arménská 21
Návrh Dodatku č. 7 ke Zřizovaci listině Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvkové
organizace z31'5.2006 ve znění Dodatku č. 1z28.02'2007, Dodatku ě.2z27.02.2008,
Dodatku č 3 z29.06.2009, Dodatku č.4 z10.12.2009, Dodatku č,' 5 z24.06.2010
a Dodatku č. 6 z 05.03.2013
Kopie Zřizovaci listiny Po ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10
Návrh Dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Brno,
Vedlejší 10, příspěvkové organizace z31.05.2006 ve znění Dodatku č. 1z10'12'2009,
Dodatku č'2z27.06'2011, Dodatku č.3z27.06'2013 a Dodatku č,' 4z23'06.2021


