
Zastupitelstvo města Milevska 

 

Podklad pro schůzi zastupitelstva č. 23          dne 21.06.2017                      OKÚ231701Z 

  

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města Milevska  

Právní rámec:  Zákon  č. 128/2000 Sb.,  o  obcích,  § 84,  odst. 2,  písm.d) a zákon č.  

                                    250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oba ve 

                                    znění pozdějších předpisů.  

                                   
  
Předkladatel:              Mgr. Martin Třeštík        ………………………. 

                                   místostarosta města         

 
Zpracovatel:                 JUDr. Jiří Hradil, 12.06.2017    ………………………. 

Vztah k rozpočtu:         Bez dopadu na schválený rozpočet města pro rok 2017. 

Souhlas vedoucích zaměstnanců: OISM:  

 

1. Návrh usnesení  

Zastupitelstvo  města Milevska 

schvaluje 

a) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko 

Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek, IČ 71000372, ze dne 30.10.2002. 

b) Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka 

Milevsko, J. Mařánka 226, okres Písek, IČ 71000356, ze dne 30.10.2002. 

 

2. Důvodová zpráva 

U části nemovitostí - pozemkových parcel  předaných nedílnými přílohami  zřizovacích listin 

k hospodaření příspěvkovým organizacím, došlo od doby předání k dílčím změnám výměr a 

účetních cen původně stanovených správcem majetku dle vyhl.č. 393/91 Sb. Tyto  změny je 

nezbytné promítnout do obsahu zřizovacích listin, aby jejich obsah odpovídal údajům 

zapsaným v KN a potřebám spojeným s hlavní činností příspěvkových organizací.  

Z 10 zřízených příspěvkových organizací, na základě usnesení ZMM č. 263/17 systémové 

změny  realizovány u 5 příspěvkových organizací s účinností od 12.04.2017.    

Připravený aktualizovaný návrh  dalších 2 příspěvkových organizací vychází z návrhu OISM 

MěÚ Milevsko. Změny byly projednány a odsouhlaseny bez výhrad  ředitelkami obou 

dotčených příspěvkových organizací. Nemovitý majetek v aktualizovaném stavu byl 

zapracován do návrhů příloh č. 1 dodatků zřizovacích listin, který bude nadále příspěvkovým 

organizacím svěřen k hospodaření. Návrhy změn u zbývajících 3 příspěvkových organizací 

budou předloženy v návaznosti na provedení změn v KN.   

  

Obě zřízené příspěvkové organizace mají dále k hospodaření v různém nezbytném rozsahu k 

zajištění hlavní činnosti předán movitý dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý drobný 

hmotný a nehmotný    majetek ve vlastnictví města. Tento majetek byl inventarizován ke dni 

31.12.2016. Inventarizační rozdíly nezjištěny. Stav tohoto majetku byl aktualizován ke dni  
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31.05.2017 a úměrně odpovídá  opotřebení užíváním od doby  jeho pořízení. Z hlediska 

transparentního nastavení odpovědnostních vztahů a částečného snížení  souvisejících 

administrativních úkonů, se optimálním řešením jeví využití aplikace ustanovení § 27 odst. 7 

písm. a) zák.č. 250/2000 Sb., kterým je bezúplatný převod tohoto svěřeného majetku do 

vlastnictví příspěvkových organizací dle  stávajících znění zřizovacích listin. Systémové 

změny byly  projednány se ředitelkami obou příspěvkových organizací a následně včetně 

návrhu bezúplatného převodu svěřeného majetku do vlastnictví organizací schváleny 

usnesením RMM č. 228/17. Realizace je připravena ke dni účinnosti příslušných dodatků 

zřizovacích listin. Ze strany obou ředitelek PO realizována opatření, aby v době  od 

31.05.2017 do 21.06.2017 nebyl pořizován další movitý majetek. Jedno vyhotovení poměrně 

rozsáhlých soupisů movitého majetku po jednotlivých účtech PO bude členům ZMM 

k dispozici na zasedání ZMM u předkladatele tohoto materiálu. 

Pokud by se část takto předaného majetku stala pro příspěvkovou organizaci trvale 

neupotřebitelnou, je ze zákona její povinností nabídnout tento přednostně a bezúplatně zpět 

zřizovateli. 

 

Rizika při  nabývání dalšího movitého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

příspěvkovými organizacemi budou eliminována podmínkou předchozího písemného 

souhlasu zřizovatele, tj.  především  rozpočtem schváleného  užití investičního fondu PO. 

Další drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek budou příspěvkové organizace nabývat 

přímo do svého vlastnictví. 

 

 V důsledku legislativních změn provedených v r. 2017 zákonem o registrech, kdy do § 27 

byly vloženy nové odstavce 3 a 4, čímž došlo bez změny právního obsahu k posunutí  

odstavců, na které výslovně odkazuje znění zřizovacích listin. Nejoptimálnějším řešením pro 

případ dalších obdobných legislativních úprav je vypuštění těchto výslovných § odkazů. 

  

K průběžnému zajištění zpětných vazeb PO ke zřizovateli je navrhováno do práv a povinností 

k majetku předanému k hospodaření vložit  povinnost průkazného doložení PO realizovaných 

technických zhodnocení v průkazné písemné formě a pevně stanovené lhůtě. 

 

Vzhledem k různě formulovaným ustanovením  o „statutárním zástupci“ je navrhováno 

v rámci dodatků i provedení jednotného  znění tohoto článku zřizovacích listin pro všechny 

zřízené příspěvkové organizace. 

 

Všechny navrhované dílčí systémové změny navrhovány formou zrušení dotčených článků a 

jejich nahrazením novým zněním. Přípravné úkony realizovány OKÚ po projednání se 

ředitelkami dotčených příspěvkových organizací a v jejich přímé  součinnosti.  

 

Počet stran materiálu:                                    2 

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/15 

 

Příloha P1 – Návrhy  dodatků  zřizovacích  listin s aktualizovanými návrhy příloh svěřeného 

               nemovitého majetku                                                   

Příloha P2 – Přehledy majetku svěřeného k 31.12.2016  na stav k 31.05.2017 a změny oproti        

                     stávajícímu stavu 



 


