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Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a

Píívoz

schvaluje

svým usnesením č. 0365lzMobl\2zlI5l2I ze dne 12, 4.202I v souladu s § 84 odst, 2 písm.
d) zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, článkem
18 odst. 1 písm. a) bodu 1. obecně závazné vyhlášky města Ostravy
ě.I4l20I3, Statutem města Ostravy, ve znění pozdějších zmén a doplňků, podle § 178 zákona
ě. 56I12004 Sb., o předškolnim, zák|adním, středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem ě. 25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů

změnu a úplnézněni

zŘIZol;Ací r,rsrrny
pří spěvkov é or ganizace

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

1.

čt. I.
označenízíizovate|e
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Píívoz,náměstí Dr. E.
Beneše 55516,72929 Ostrava, okres Ostrava-město, IČoos+s+s1, DIČ CZ0084545I,

2, Příspěvková

organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu
Moravská Ostrava aPřivozč.943lI9 zedne24.9.2002 s účinnostíke dni l. L2003.
čt. tl.
Název organizace

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

čt. ru.
Sídlo organizace
Dvořákova 103714,102 00 Ostrava

čt. ry.
Identifikačníčísloorganizace
]50273I3
čt. v.
Forma organizace
Pří spěvkov á or ganizace

čt. vI.

Hlavní účela předmět činnosti organizace
Hlavním účelemzŤizení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona
č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném
vzděIávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími

1.

předpisy k tomuto zákonu.
2.

Předmět činnosti odpovídajícíhlavnímu účelu:
a) poskytování předškolního v zdéIáv áni,
b) poskytován í zájmov ého v zdéláv ání,
c) zabezpečování školního stravování dětí,

dj

3.

zabezpečování stravování

a

stravovacích služeb (závodní stravovánÍ) vlastním

zaměstnancům.

Doplňková činnost:
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 aŽ 3 zákona
ě.45511991 Sb., o živnostenskémpodnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějšíchpředpisů
Nákup, prodej, správa a udržba nemovitostí,
Obory činnosti:
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
Mimoškolnívýchova a vzdélávání, poŤádání kurzů, školení,včetně
lektorské činnosti,
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavnich
zaŤízení,pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů,
přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Organizaceje oprávněna provozovat tuto doplňkovou činnost, navazujicí na hlavní ÚČel
činnosti za předpokladu, že nenarušíplnění hlavního účeluorganizace. Organizace
je
povinna sledovat náklady a výnosy doplňkové činnosti odděleně. Pokud příspěvková
'or§anizace
vytvoří ve své doplňkové činnosti zisk, můžejej použítjen ve prosPěch své
hlavní činnosti.

čl. vtI.

Statutární orgán

1.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel.

2.

Ředitele jmenuje a odvolává v souladu se školským zákonem Rada městského obvodu
Moravská Ostrava a PŤivoz.

Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat samostatně jménem
příspěvkóv é organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oPrávnění
daných zŤizov ací listinou.

čt. vrrr.
předaného příspěvkové organizaci
vlastnictvízíizovatele
Vymezení majetku ve
k hospodaření (svěřený majetek)
Organizací se předává k hospodaření nemovitý majetek, který je uveden v příloze Č.1 této
zíizov aci listiny (dále j en,,svěřený nemovitý maj etek").
2. Organizaci se předává k hospodaření ostatní majetek, tzn. veškerý majetek s výjimkou
maJetku uvedeného v bodu 1., včetně práv a jiných majetkových hodnot (software,
1.

z

autorská práva,licence apod.), který je uveden v příloze ě.2této zřtzovací listiny (dále jen
,,svěřený ostatní majetek"). Rozsah tohoto majetku se:
a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyŤazenÝ v souladu s příslušnými předpisy,
a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,
b) zvyšuje o majetek, který bude příspěvkovou organizací nabyt pro zřizovatele
na zák\adě rea7izace práv vymezených v Č1.IX. s omezením dle Čt. XI. I.
této zŤizovací listiny, a to k okamžiku jeho nabytí,
c) zvyšuje o majetek, který byl příspěvkové organizaci předán zřizovatelem,
a to k okamžiku převzetí.
Soupis svěřeného ostatního majetku v příloze č. 2 bude aktualizován dle průběžně
prováděných inventur v návaznosti najeho sníženíči zvýšení,

x.

čt.
Vymezení práv a povinností umožňujícíchpříspěvkové organizaci naplňovat její hlavní
účel

1. Touto zřizovaci listinou

se vymezují práva, která organizaci umožní,aby se svěřeným
nemovitým majetkem a svěřeným ostatním majetkem (dále jen ,,svěřený majetek") mohla
plnit hlavní účel,k němuž byla zíízenaa rovnéž,aby svěřený majetek mohla využit
k doplňkové činnosti.

2.

Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace podle této zíizovací listiny
a pokynů zřizov atelq byly-li vydány.
organizace je oprávněna nabývat majetek do vlastnictví zŤizovate\e.
je
Kdy
nutný předchozí písemný souhlas zřizovaleIe k nabytí majetku a k dalšímprávním
jednáním organizaceje upraveno Čt. XI. I. této zřizovací listiny.

3. Příspěvková

4.

Organizaceje oprávněna svěŤený majetek užívat,požívatjeho plody a užitky.

5.

Organizaceje povinna zejména:
a) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce, požárni ochrany a hygieny
a odpovídá za škodu vzniklou na svěřeném majetku a újmu na zdraví třetích osob
v důsledku nedodrženípředpisů na úseku bezpečnosti, požárni ochrany a životního
prostředí,
b) pečovat o zachování svěřeného majetku a jeho rozvoj, svěřený majetek udržovat,
opravovat a chránit před zničením,poškozením,odcizením, zneužitímnebo
neoprávněnými zásahy,
c) zďlístit na své náklady periodické revize dle platných předpisů,
d) využivat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje
neoprávněně do vlastnického práva ke svěřenému majetku,
e) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo
trestného činu oznámit věc příslušným orgánům,
aby nedošlo
0 trvale sledovat, zda dlužnici včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,
'
k promlčenínebo prekluzi práv z těchto závazki vyplývajících,
g) vést účetníevidenci majetku, odděleně od majetku, který má ve svém vlastnictví,
h) provádět pravidelnou ročníinventarizaci a na zák|adě inventur předávat zřizovateIí
soupis přírůstkůa úbytkůsvěřeného majetku dle pokynů zŤizovatele,
i) předkládat zřizovateli ke schválení odpisový p|án na příslušnýrok dle pokynů
zřizovatele a na jeho základě provádět odpisy z hodnoty svěřeného majetku,
j) dodržovat právni předpisy, normy a výrobní postupy pro výrobu a prodej zboží.
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6,

Organtzace

je oprávněna rozhodovaí o uzavirání, o zméně, o zániku nájemních smluv

a smluv o výpůjčcek svěřenému majetku, a to:

a)
b)

nájemních smluv nebo smluv o výpůjčce,nejde-li o umístěníreklamy,
nájemních smluv nebo smluv o výpůjčcena dobu neurčitou v obou případech
s výpovědní dobou ne delšínež 3 měsíce,
c) nájemních smluv nebo smluv o výpůjčcena dobu určitou do pěti let, s výpovědní
dobou ne delšínež 3 měsíce.
Nájemné je organizace povinna sjednávat ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá,
nejde-li o cenu regulovanou státem, Výše nájemného nižšínež je cena v daném místě
a čase obvyklá, musí být zdůvodněná, Při uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
je organizace povinna dodržet postup daný zákonem č, 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), ve znění pozdějšich předpisů.

.

7

8.
9

.

Organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek jakýmkoli způsobem z,cizit,

Organizace není oprávněna svěřený majetek vložit do jiné obchodní společnosti nebo
družstev a jakkoli jej zatéžovat či s ním nakládat jinak nežvymezuje tato zřizovaci listina.
Or ganizace není oprávněna

j

akýmkoliv způsobem zaj išťov at

záv azky.

zřizovat nebo zakládat právnické osoby, ani mít majetkovou
účastv právnické osobě zŤízenénebo založené za účelempodnikání.

10. Organizace není oprávněna

1

1.

Organizace není oprávněna postupovat pohledávky dalšímosobám, ani jinak
s

pohledávkami nakládat.

12. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry.
13, Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.
14. Organízace je oprávněna:

a)

b)
c)
d)

provádět vyřazování

a likvidaci

neupotřebitelného ostatního majetku, jehož
pořizovací cena byla nižšínebo rovna 40 000 Kč v jednotlivém případě,
prodat ostatní majetek, jehož pořizovací cena byla nižšínebo íovna 40 000 Kč
vjednotlivém případě, přitom prodej provádí organizace svým jménem na účet
zřizovatele)
nabýt ostatní majetek pro svého zŤizovate\e, jehož hodnota je nižšínebo rovna
100 000 Kč bez DPH v jednotlivém případě,
nabýt pro svého zŤizovatele peněžní prostředky bez omezení,

15, Organízace je oprávněna provádět investičníčinnost za podmínky, že investice bude zcela

kryta zjejího investičníhofondu a to po předchozím souhlasu zŤizovatele, bude-li
v konkrétním případě potřeba. Případy, ve kterých je předchozí souhlas zŤizovatele
nezbytný,jsou vymezeny v Cl. XI. této zŤizovací listiny.

76.

Oryanizace

je oprávněna vystupovat jako

zad,avatel v právních vzttazich vyplývajících

zprávních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadáváni, a to za podmínek
stanovených předpisy zŤizovatele.

I7,Organizace je oprávněna provádět opravy a stavební úpravy na svěřeném nemovitém
majetku ve vlastnictvi zŤizovatele. Nástavby, přístavby a změny v uživánísvěřeného
nemovitého majetku je organizace oprávněna provádět pouze s předchozím souhlasem
zíízovatele. V obou těchto případech zastupuje statutární orgán organizace vlastníka
4

ve správních řízeních vedených podle zákona ě. 18312006 Sb., o územnímplánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.

18.

Práva ke svěřenémumajetku, neudělená organizaci vpředchozích článcích,vykonává
zíizovatel.

19, Organizaceje povinna pŤírealízacisvých práv apovinností dodržovat pokyny zÍÍzovatele,

čt. x.
Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace

1.

organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu
činností,pro které byla zřízena, atoi
a) bezúplatným převodem od zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zŤizovate|e,
děděnírrr s předchozím písemným souhlasem zíizovate|e; bez tohoto souhlasu
"j je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem nazák|adě rozhodnutí zŤizovate|e.

2.

()rganizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti:
vést majete-,

a)

xilfi,"í;ffi[",1§§;;iffi#Ť,T"";:rffi*i,:1'"1ťo,

a to:

zv\ášť majetek nabytý darem nebo děděním,

b)
c)
d)
e)
D'

a chránit jej před zničením,
pečovat
",^"n"T}Íí,',TáiT'ff:iťJ:j'"TJTii}lTi§;u
po Škozením,o dc izením, zneužitim nebo j inými neo právněnými zásahy,
áodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požárni ochrany, Životního
prostředí, hygieny apod.,
irvale sledovát, zdad|užníci včas a řádně plní své závazky azabezpeěit, aby nedoŠlo
k promlčenínebo prekluzi práv z těchto závazkivyplývajících,
riáit se právními předpisy, podmínkami danými touto zŤtzovací listinou, předpisY
zŤízovats\e upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah PřísPěvkové
or ganizace ke zřizov ate l i a ro zhodnutími orgánů zŤizov atele,
pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví
bezúplatným převodem od svého zřizovate|e, včetně majetku takto nabYtého
před 31. 3. 2009, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně
zíizovate|i. V případě, že zŤizovatel nabídku nepřijme, můžepříspěvková organizace
po jeho předchoŽím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osobY
za podmínek stanove ný ch zřizovatelem.

čt. xI.
předchozí s ouhlas zřizov
čt. xl. r.
Předchozí souhlas zíizovatele při nakládání

ate|e

se

svěřeným majctkem

pouze s předchozím písemným souhlasem zŤizovatele je organizace oprávněna:

1.

nabýt nemovitý majetek pro svého zřizovatele,

2,

nab;it ostatní majetek pro svého zíizovatele, jehožhodnota je vyššínež 100 000
DPH v jednotlivém případě,

5

Kč bez

3.

pořizovat věci nákupem na splátky,

4.

přijímat akcie či jiné cenné papíry pro svého zŤizovatele jako protihodnotu
pohledávky vůčijiným subjektům,

5.

uzavirat smlouvy

o

zápůjčce nebo

o

za

své

úvěru; tento souhlas se nevyžaduje v případě

zápůjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb,

6.

použítzisk z doplňkové činnosti k jinému účelunež ve prospěch hlavní činnosti,

7,

provádět vyřazováni a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku, jehož pořizovací
cena byla vyššínež 40 000 Kč v jednotlivém případě,

8.

prodat movitý majetek, jehož pořizovací cena byla vyššínež 40000
případě,

9,

provádět odpisy pohledávek,
právních předpisů,

Kč vjednotlivém

při odepisování postupuje organizace podle příslušných

10. rozhodovat o prominutí dluhu,

11,uzavírat smlouvy o nájmu s následnou koupí najaté věci (leasingové smlouvy),
12. provádět stavební úpravy spočívající
v nástavbě, přístavbě nebo změně

nemovitého majetku.

uživánísvěřeného

čt. xr. u.
Předchozí souhlas zíizovate|e při nakládání s majctkem ve vlastnictví příspěvkové
organizace

1.

Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví darem nebo děděním jak movitý
tak nemovi'tý majetek pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele ke každému
právnímu jednání s výjimkou uvedenou v bodě 2. tohoto článku.

2.

Zřízovatel touto zřizovací listinou dává organizaci předchozí písemný souhlas společný
pro více právních jednání, a to k přijetí peněžitých darů účelověneurčených.

bezúplatným převodem od zřizovatele můžeorganízace převést
do vlastnictví jiné osoby jen s předchozím písemným souhlasem zŤizovatele vydaným

3. Majetek nabytý

poté, co zŤizovatel nepřijme nabídku převodu tohoto majetku.

čt. xn.
Poskytování darů příspěvkovou organizací
Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou:
- obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům ajiným osobám
ze svého fondu kulturních a sociálních potřeb,
- postupu podle § 27 odst. 8 zákona č, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,
- darů svým žákům,které sloužíkzajišténívýchovy a vzdéIávání v souladu
se školským zákonem a § 6 prováděcí vyhlášky č. 5512005 Sb., o podmínkách
organizace a financování soutěžía přehlídek v zájmovém vzděláváni. v platném
znění.
.
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čt. xnr.
Kontrola
Otganizace je povinna umožnit kontroly hospodaření a finančníkontroly prováděné
oprávněnými kontrolními orgány zřizovatele dle zákona ě, 32012001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějšíchpředpisů a dle zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů.

1.

Ředitel je povinen ve smyslu části čtvrtézákona o finančníkontrole zavést a udržovat
vnitřní kontrolní systém.

2.

čt. xIv.
Vymezení doby, na kterou je organizace zíízena
Or ganízace

s

e zřizuj

ena dobu .r".r.Ur'or.

čt. xv.
závěrečná ustanovení

se řídízákonem č. 25012000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jiném
vzděIávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.

l. Otázky neupravené touto zřizovaci listinou

2.

Touto zŤizovaci listinou se nahrazuje zŤizovací listina příspěvkové organizace Mateřská
škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, vydaná usnesením Zastupitelstva
městského obvodu Moravská Ostrava a Přiv oz ě. 03 4I l ZMObI 4I8 l2ll 1 8 ze dne
19. 4.2018 včetně dodatků.

3.

Tato zřizovací listina nabývá účinnostidnem podpisu.

v

ostravě dne

2 6 -0t-

20?1

Ing. ZuzanaOžanová

.

starostka

místostarost

§T§UTAl},.:.ť§r"l?i"*oo

y:i;[i.9,.{i:i:T:jr

7

Alena

Příloha č. 1
Zíizovaci listiny Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové organizace,
Dvořákova I03] 14,702 00 Ostrava

se sídlem

Nemovitý majetek
k. ú. Moravská Ostrava

a)

budovy a stavby
budovaobč. vyb. č. p, 1037 (Dvořákova4)napozemkuparc.
v celkové hodnotě

b)

č.691

8182]96,0I Kě

pozemky
parc. č. 690

ostatní plocha o výměře

/l/m

zast. plocha a nádvoří o výměře

49] m2

2

2 385,00 Kč

v celkové hodnotě
parc. č.691
v celkové hodnotě

]I7 120,00Kč

Usnesení zastupitelstva městského obvodu ě. 0365lZMOb1822l15l2I ze dne 12.

v

ostravě dne

2

6 -0b

?021

Ing. ZuzanaOžanová

"1,ljp,g*,""--

4.202L

Příloha č.2
Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové organizace, se sídlem
Dvořákova 1037 l 4, 1 02 00 Ostrava

účet0i8
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
úěet022
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet028
majetek
Drobný dlouhodobý hmotný
úěet032
Umělecká díla a předměty
evidence
operativní
majetek
nehmot.
a
hmot.
Drobný dlouhodobý

10 845,00 Kč
40] 562,60 Kó
2 000 408,71 Kč
0,00 Kč
40I 126,84 Kě

Usnesení zastupitelstva městského obvodu ě. 0365lZMOb1822lI5DI ze dne 12. 4.202I.

v

ostravě dne

2 6 -0l,-

2021

'7L4z
Mgr. Alena P

Ing. ZuzanaOžanová
starostka

místostarostk]

sTATUTÁR\Í

*vA
rraĚsio o5T,l:

!/,Éstslci opvc(l

^

Y:i,[t3,ili:",i*ff,

9

statutární město ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, přisPěvkové
organizace, se sídlem Dvořákova 1037/4,702 00 Ostrava

schválený usnesenínr Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava

a
l

PÍÍvoz

ě.0341lzqob1418l21l18 ze dne 19.4.2018, v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona ě. 12812000
Sb,, o <rbcíclr (obecní zíízení),ve znění pozdějších př,edpisů, ělánkem 18 odst. PÍsm. a)
bodu 1. obecně závazné vyhlášky é. 14Dan, Statutem města Ostravy ve znění pozdějŠÍchzměn
a doplňků, podle § I78 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vYŠŠÍnr
odboiném uline* vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisŮ, v souladu se zákonem
č, 250/2000 Šb.,o ,nrpočtových pravidlech ilzenrních rozpočtů,ve znění pozděiŠÍchPředPisŮ,
kterým se zřizovaci listina mění tákto:

l.

V příloze ě.2_ §e text vymezujici majetek ruŠia nahrazuje tímto textem:

Kč
Kč
Kč
0,00 Kě
334978,75Ké
10 845,00

účet0l 8
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
úéet022
věcí
movitých
a
soubory
věci
Samostatné movité
účet028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
úěet 032
Urnělecká díla a př,edměty
evidence
operativní
majetek
nehmot.
a
hmot.
dloulrodobý
Drobný

1

338 592,60
639 864,12

Tento Dodatek nabývá účinnostidnem poclpisu.

ostatní članky nebo př.ilohy zíizovacílistiny nedotčené tímto doclatkem se neměnÍ.
(obecní zŠizeni),
Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 12812000 Sb., o obcíclr
ve znění pozdějšich předpisů: Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostíava a Přívoz
schválilo Dodatek č. l usnesením č. 0395/ZMOb14l8l23ll8 ze dne l3. 9. 20l8,

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přivoz
Datum:

Ing.

2

fi

"(}$- 2018

Vít Macháček, místostarosta

!,i,!:
i]i.i]
1:1"

MoRAv§KÁ osrRnvn
A PŘívoz

Dodatek

statutární město ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přivoz
úřad městského obvodu

Dodatek Č.2 ke Zřizovací tistině Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové
organizace, se sidlem Dvořákova 1037 14, 702 0O Ostrava
schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská ostrava a přívoz
é. 034llZMOb14I8l2L/18 ze dne í9. 4,2018, ve znění Doclatku ě. I ze ďne 26.9. 2018 v souladu
s § 84 odst. 2 PÍsm. d) zákona é. I28/Z000 Sb., o obcích (obecní zíízeni),ve znění pozdějších
PiedPisŮ, Článkem 18 odst. 1 písm. a) bodu 1. obecně závazné vyhlášky č.l4l20l3, Statutem města

Ostravy ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 178 zákona r. Šatnooq Sb., o předškolním,
základním, středním, vyŠŠÍm
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
v
souladu
se
zákonem
ě. 25012000 §b., o rozpočtových pravidleóh územniclr rozpóčtů,
PředPisŮ,
ve znění pozdějšich předpisů,

kteným se zřizovací listina mění takto:

l.

V Příloze Č. 1 - se Část textu vymezuiícímajetek pod bodem

a)

budovy a stavby

a}

tímto textem:

budova obč. vyb. č. p. 1037 (Dvořákova 4) na pozemku parc. č. 691
v celkové

hodnotě

ll.

rušía nahrazuje

8 782 796,01Kč

V Přiloze Č.2 - se text vymezujíci majetek rušía nahrazuje tímto textem:

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet018
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
íěet022
Drobný dlouhcldobý hmotný majetek
účet028
Urnělecká díla a předměty
účet032
Drobný dlouhodobý hmot. a nehnrot. majetek operativní eviclence

l

10 845,00 Kč
407 562,60Kč
809 440,35 Kč

363

0,00 Kč
622,25Kě

Tento Dodatek nabývá účinnostidnem podpisu.
Ostatní ělánky nebo přílohy zíizovacílistiny nedotčené tímto dodatkem

§e

nemění.

DoloŽka platnosti právního jednání podle § 4l z,ákona ě, 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizení),
ve znění pozdějŠÍchpředpisŮ: Zastupitelstvo,, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
schválilo Dodatek č. 2 usnesením č. 0083/ZMObl 822/3/19 ze dne 25,2,20Ig,

za statutárni město ostrava, městský obvod Moravská ostrava apřívoz
Datum:

2 § -02- t0l§

Datum: 26

Místo: 0s"l.r,"^

-02-

?01g

Misto: OS'i*"^

Ing. Zazana Ožanová, starostka
STAil rrÁPNí r.ařsrq r"r§rRAVl
Měslský obvocJ

Morovlkó Osřovo o Příuo,
1|1

úřod městského obvodu

o§TRAvA!!!
MoRAv§KÁ o§TRAvA
A PŘÍvoz

statutární město ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek

Dodatek Č.3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové
organizace, se sídlem Dvořákova 1037/4,7O2 00 Ostrava
sclrválerlé usncscním Zastr*rpitclstva městského obvodu lVíoravská Ostrava a l>řív<>r.
č, 0341/7,MObl4l8121llfl zc clnc 19, 4.201{l, ve znčníDociatku ě, 2 z,c drro 26, 2,2019 v soulaclu
s § 84 odst,2 písrrr. d) z,ákona č. 12ttl2000 Sb,, o obcíclr (obccní r,říz,ení), ve znění pozclě.iších
PředPisťr, Článkcm Itl odst. l písrrr. a) boclu 1, <rlrccně záva,t,névyhlášky ě, 14l20l3, Statutcnr mčsta
Ostravy vc zněni pozdě.išíclr znrěn a doplňků, podle § 178 r.ák<>nttě.56l12004 Sb,, o přcclškolrríln,
zťrkladním, středním, vyššímoclbornénr a.jiném vzdčlávání (školský zákorr), vc znění pozclě.jšíoh
Pr'edPisŮ, v souladu sc zitkonem ě. 750Da00 Sb., o rozpočtovýclr pravicllech úzcnrní<;lrrozpočtťt,
vc znětrí pozdějšíclr přcdpisů,
kterým se zřizovaci tistina měníiakto:

ll.

V Příloze ě,2

- se

text vymezující majetek rušía nahrazuje tímto textem:

I)robný dloulroclobý nclrmotný nra.ictck
ťrčct01 {l
Samostatné movitó věci a soubory movitýclr věcí
účct022
Drobný dlouhodobý lrrnotný mtrjctck
ťtčct028
{,]mělccká díla a prYedmčty
účct032
I)robný dlouhodobý lrmot. a trelrmot. rnajctek operativní cvidcnco

l0 845,00 Kč
407 562,60 Kě
1 tl59 809,52 Kč
0,00 Kč
3í13 006,90 Kč

'lento Dodatck nabýr,á ťrčinrrosti dncm podpisu.
Ostatní články ncbo přílohy,zíiznvaoí iistiny neclotčené tímto doclatkcm sc ncnrění.
DolclŽka platnosti právrrího jcclnání podlc § 4tr z,ákona ě, I28l200a Sb., o oboí<;lr (obccní ,ňízsní),

vc znění pozclějších přcclpisŮ: Zastupitclstvo

nrěstského obvodu Moravská Ostrava
sclrválilo Dodatck č, 3 usncscním ě.0275l7,M}bl8Z2l11l20 zc clnc 22.6,202().

a

?Yivt>r,

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

-1

I)atunr:

Místcl:

tb

-07-1020

-

Datutn:

1 -07-2020

a1

Místo: U:: r^si4Q,_._

L:r;y_ttu*:

Ing. Zuzana ()žanová, starostka
sTÁltfrÁRNJ MÉ§To o§TRAvA
Mlltlký obvod
Morovlkó ortrovo o přívoz
tJlud mlltlkého obvodu
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