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Věc: Materiál k bodu 6 Návrh dodatků ke Zřizovacím !istinám přispěvkových
organizací Mš POHÁDKA Brno, Běloruská 4, MŠ Břno,
Uzbecká 30, MŠ Brno, Švermova íí a MŠ Brno, Amerlingova
4, zřízených statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno_
Bohunice

Předkladatel
Zpracovatel.

Rada MČ Brno-Bohunice
JUDr. Michaela Kučerová

V Brně dne 1 1'05'2022

Důvodová zpráva
odbor sociálních věcí ÚMČ Brno-Bohunice (společně s odborem majetkovým a kontroly ÚtvtČ grno-
Bohunice) poŽádal interním sdělením č. j. BBOH102207l22 ze dne 14'04'2022 Kancelář tajemníka
ÚnlTČ grno-Bohunice o změnu znění zÝizovacích listin mateřských škol, jejichŽ zřizovaielem je
Městská část Brno-Bohunice (dále ,,MČ Brno-Bohunice"), týkající se zájmového vzdělávání
předškolních dětí. Podle interního sdělení ze 14'04.2022 vyplývá potřeba změn zřizovacích listin
zejména ze zvýšeného zájmu rodičů o zájmovou činnost a vzdělávaní dětí v mateřských školách.
Zá4mová a vzdělávací činnost je v mateřských školách v současné době finančně podporována
z úrovně státních i obecních rozpočtů, včetně rozpočtu statutárního města Brna fide např. o podporu
tzv. ,,Technických škol", ,,Edukativně stimulačních skupinek", Výuky angličtiny apod.)'

Zřizovací |istiny umoŽňují pro zájmovou a vzdělávací činnost dětí pouze pronajímat nebytové
prostory v budovách mateřských školjiným subjektům (např' jazykovým školám pro výuku angličtiny,
hudebním školám pro výuku hry na hudební nástroje apod.). Poskytování zájmového vzdělávání a
zájmové činnosti (dál ,,zájmových krouŽků") mateřskými školami zřizovací listiny doposud neupravují.
MoŽnost poskytování zájmového vzdělávání mateřskými školami přímo nevyplývá ani z platných
právních předpisů v oblasti školství (zejména zákon č' 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním' vyšším odborném a jiném vzdělávání a související právní předpisy). Poptávka po
zájmovém vzdělávání předškolních dětí je v současné době vyšší neŽ v minulosti. Podle platných
právních předpisů mohou mateřské školy provozovat zájmové krouŽky pouze v rámci tzv' doplňkové
činnosti, vykonávané příspěvkovými organizacemi vedle hlavní činnosti (doplňková činnost upravuje
$ 27 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Podmínkou je uvedení
poskytování zájmového vzdělávání (zájmových krouŽků) ve zřizovatelem povolených okruzích
doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách.

Návrhy dodatků ke Zřizovacím listinám mateřských škol, předkládané Radě MČ Brno-Bohunice
k projednání, rozšiřují okruh zřizovatelem povolené doplňkové činnosti o moŽnost poskytování
zájmového vzdělávání a zájmových činností pro děti předškolního věku. Dosavadní moŽnost
pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor zůstává mateřským školám zachována fide
o změnu článku Vll. zřizovacích listin s názvem ,,Zřizovatelem povolené okruhy doplňkové činnosti
příspěvkové organizace", provedenou článkem lV. navrhovaných dodatků)' Návrhy Dodatků ke
zřizovacim listinám mateřských škol současně obsahují i další formálně-právní změny zřizovacich
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
(mateřským 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 nap|ňovat hlavní účel příspěvkové
organizace", tak Že:
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a) původní formulace byly aktualizované bez podstatné obsahové změny (článek lll., bod A)

většina ustanovení),
b) bylo doplněno ustanovení specifikující finanční limit obvyklých oprav, které mají zajišťovat

příspěvkové organizace (článek lll. bod A. 7. písm. b) Dodatků),
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 (článek lll' bod A. 7' písm. s) Dodatků),

d) byla doplněna některá ustanovení obsahující práva a povinnosti příspěvkové organizace
k majetku Ve vlastnictví organizace podle zákona č' 250l2o0o sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (článek lll. bod B. Dodatků),

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 zadávání a výběr dodavatelů veřejných
zakázek financovaných MČ Brno-Bohunice", Vydanými Radou MČ Brno-Bohunice (článek
lll. bod C. Dodatků),

0 byla doplněna ustanovení s názvem ,,Finanční hospodaření příspěvkové organizace", podle
kteých se příspěvkové organizace při svém finančním hospodaření řídí také platnými
,,Pravidly rozpočtového procesu a finančního hospodaření příspěvkových organizací
zřizených MČ Brno-Bohunice", vydanými Radou MČ Brno-Bohunice (článek lll. bod D.
Dodatků).

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

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

Návrh usnesení
Zastupltelstvo Mč Brno-Bohunlce

schvaluje

1) Dodatek č' 3 ke Zřizovaci listině Mateřské školy, Brno, Švermova 11, příspěvkové organizace
z31.05.2006, ve znění Dodatku č. 1z10' 12.2009 a Dodatku č.2z 10. 06. 2020, který je
přílohou č.7 zápisu,

2) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy PoHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvkové
organizace z31' 05.2006, ve znění Dodatku ě. 1 z10'12.2009, Dodatku č' 2 z17'02'2010
a Dodatku č' 3 z 10. 06. 2020, kteý je přílohou č. 8 zápisu,

3) Dodatek č' 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Brno, Uzbecká 30, příspěvkové organizace
z 31' 05.2006, ve znění Dodatku č' 1 z 10'12.2009, který je přílohou č. 9 zápisu,

4) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Brno, Amerlingova 4, příspěvkové organizace
z 31. 05' 2006, ve znění Dodatku č' 1 z 10'12.2009, kteý je přílohou č. 10 zápisu'

ukládá

starostovi MČ schválené dodatky podepsat.

Příloha: Návrh na změnu zřizovacich listin příspěvkových organizacíze dne 14.04.2022
Kopie Zřizovacich listin příspěvkových organizací MŠ PoHÁDKA Brno, Běloruská 4,
MŠ Brno, Uzbecká 30, MŠ Brno, Švermova t t a uŠ Brno, Amerlingova 4
Návrh Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Brno, Švermova 1 1, Po
Návrh Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy PoHÁDKA, Brno, Běloruská 4, Po
Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Brno, Uzbecká 30, Po
Návrh Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Brno, Amerlingova 4, PO


