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hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i)
zákona č. 13U2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisŮ, ustanovení

§ 181 zákona č. 56tl20}4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyŠŠÍm odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1

písm. b) a § 27 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpoČtŮ,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

zŘnzovncí usrlNu
příspěvkové o rgan izace

Základní škota, Fraha 47 Ružlnov§ká a!OLT
(dále jen,,organizace")

cl. I
označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2l2, LI} 01 Praha 1, IČ: 00064581

čl, il
Název organizace

Základníškola, Praha 4, Ružinovská 20t7

čl. rrr
Sídlo organizace

140 00 Praha 4, Ružinovská 20t7l20

čl. rv
Identifikační číslo organizace

tč: o0 446 t6t

čl. v
Právní forma organizace

Příspěvková orga n izace



čl. vr
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

Organizace poskytuje základní vzdě]ání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí organizace je školní družina.

ú. vrr
Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města
prahy. Ředite[ jedná jménem Órganizace samoslatně a podepisuje za organizaci 

'tak,

že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruČní podpis.

cl. vilI
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci

k hospodaření

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci
k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu

inventarizace ke dni 31. 12. 2013, jehož inventární soupis je uloŽen u organizace, vČetně

veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. Iz. z0I3 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. t2.20t3 od jiné

příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednato o majetek přebyteČný. Svěřený
majetek vede organizace ve svém účetnicWí.

Vymezení r"jon:lý'á práv organ izace

1. organizace má při hospodařeníse svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:

a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro ktený byla organizace zřízena
a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině,

b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací
listině,

c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebyteČného movitého majetku' 
postupovat podíe Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movit'ým

maletikem ve vlastnicwí hlavního města Prahy, ktený je svěřen příspěvkor,ným

orginizacím zřízeným hlavním městem Prahou, Keré jsou uvedeny v příloze Č. 2 této

zřizovací listiny,

d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o r,nýpŮlčce svěřeného m_ajetku, a to na dobu

určitou do jédnoho roku nebo na dobu neurčitoú s r,nýpovědní lhŮtou do jednoho roku,

bez omezení uýpovědních důvodů.

ostatní práva vlastníka svěřeného majetku vYše neuvedená vykonává zřizovatel

a organizáce je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.



Organizace je oprávněna nab,ývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení ZastupitelsWa
hlavního města Prahy, přičemž se takouý nemovitý majetek bude mít za svěřený
organizaci po jeho výmezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nab,ývaný
organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamŽikem ÚČinnosti
právního úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace
je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nab'ývat majetek
pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona Č. 25012000 Sb.,

o rozpočtouých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisŮ, v souladu
s nímž bude příslušný právní úkon činěn

organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména ýto
povinnosti:

a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,

b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnicWí,

c) svěřený majetek udžova| pečovat o jeho zachovánl provádět jeho opravy
a zajišťovat periodícké revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením Či odcizením, jakoŽ

i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů,

e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku., zřizovatele před' 
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a vČ_a_s

uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdŮvodného obohacení vŮČi

odpovědným subjektům,

f) dodržovat pravidla pro zadávání veřeilných zakázek škol a školských zařízení -
příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou schválená Radou HMP.

organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě
prwedenýcň inventur předávat zřizovateli soupis přiirůstků a úUytkŮ movitého majetku.

organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veŠkených

própagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky,

inzeráty apod.) a informačních tabulích.

cl. x
Doplňková čin nost organizace

okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst.2
písm. !; .jkonu č. 25ol20oo Šb., o rozpočtorných pravidlech územních rozpoČtŮ, ve znění
pozdějších předpisů následovně:

1, pronájem nebytorných prostor,

2, ubytovacíslužby,

3. pronájem a půjčování věcí movit,ých,

4, hostinská činnos!

4.



5. pořádání odborných kuzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti
psychologického a speciálně pedagogického poradenství.

Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního
účelu organizace.

čl. xr
Zajištěn í kontroty organizace

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele
a dodžovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodařenÍ.

ó. xrr
Centralizované zadávání veřejných zakázek

Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání
veřejných zakázek.

ó. lurr
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

čl. xrv
závěrečná ustanovení

1. organizace bylazYízena ke dni t.7. tgg4 Škotshým úřadem Praha 4 dne 23. 5, 1994.

Rozhodnutím tqŠMr Čn e.j. 34008/2000-14 ze dne 1, 1. 2001 přeŠla organizace
k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavníměsto Praha.

2. Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady

hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3. 4.2O0L, ve znění pozdějších změn.

3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením ZastupitelsWa hlavního města Prahy

č. 6/15 ze dne 28.4.2011 a nab,foá účinnosti dnem 1. 6. 2011.
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Zména zřizovací l isti ny příspěvkové orga nizace :

. schválená usnesením"Zastupitelstva hlavního města Prahy č.22l5L ze dne L3. t2. ZOL}
nabyla účinnostidnem 1. 1. 2013,

. schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.40137 ze dne 19. 6. 2014

nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2014.

v praze dne

0 l -0g- 201t

primátor hlavního města Prahy


