ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY
KE DNI 1. 9.2022

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ
OSTRAVA
vydává
svým usnesením č. 13/20 ze dne 24. 10. 2002, podle § 84, odst. 2, pís. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, podle § 14, odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství, v platném znění, v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000,
Statut města Ostravy, v platném znění

ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace Statutárního města Ostravy, Městského obvodu Slezská
Ostrava
Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418
(dále jen příspěvková organizace)
Čl. I
Označení zřizovatele
1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, okres Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská
Ostrava, IČ: 00845451
2. Příspěvková organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava ze
dne 24. 10. 2002 číslo 13/20 s účinností ke dni 1. 1. 2003.
Čl. II
Název příspěvkové organizace
Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace
Čl. III
Sídlo příspěvkové organizace
Chrustova 1418/24, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Čl. IV
Identifikační číslo příspěvkové organizace
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70995427
Čl. V
Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace
1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělávání podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
a) Poskytování základního vzdělávání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.
b) Zabezpečení školního stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.
c) Zabezpečení závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního
stravování.
d) Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.
e) Zajišťování závodního stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a
školských zařízení.
3. Doplňková činnost:
a) hostinská činnost
b) pronájem nebytových prostor
Čl. VI
Statutární orgán
1. Statutárním orgánem zřízené příspěvkové organizace je ředitel, který jedná za příspěvkovou organizaci
samostatně. V době nepřítomnosti ředitele nebo v době, kdy ředitel nevykonává svou funkci (např.
pracovní neschopnost, vzdání se funkce apod.), vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu v plném
rozsahu zástupce ředitele jím určený. V případě, že ředitel svého zástupce neurčí, vyhrazuje si zřizovatel
jmenovat zástupce statutárního orgánu do doby jmenování ředitele.
Čl. VII
Vymezení majetku a majetkových práv příspěvkové organizace
1. Obecná ustanovení
a) Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem, s majetkem získaným vlastní činností,
včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, peněžními prostředky přijatými z rozpočtu
zřizovatele, peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu a státních fondů. Dále hospodaří
s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních
prostředků poskytnutých ze zahraničí tak, jak to stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tato zřizovací listina.
b) Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření k plnění jejích úkolů nemovitý majetek,
movitý majetek, finanční a peněžní fondy, pohledávky, zásoby, peníze a jiná majetková práva.
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c) Příspěvková organizace je oprávněna přijímat dotace z vyšších rozpočtů pouze s písemným
souhlasem zřizovatele. Dotace z Moravskoslezského kraje na přímé výdaje na vzdělávání je
příspěvková organizace oprávněna přijímat bez souhlasu zřizovatele.
d) Příspěvková organizace nabývá movitý i nemovitý majetek včetně darů pro svého zřizovatele.
Nabývat nemovitý majetek je příspěvková organizace oprávněna pouze s předchozím písemným
souhlasem zřizovatele. Nabývat movitý majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč nákupem nebo
vlastní činností je příspěvková organizace oprávněna pouze s předchozím písemným souhlasem
zřizovatele.
e) Příspěvková organizace může žádat o dotace z vyššího rozpočtu nebo se zapojit do projektu pouze
s písemným souhlasem zřizovatele.
f) Příspěvková organizace je oprávněna přijímat pro svého zřizovatele finanční účelově neurčené dary
do hodnoty 10 000 Kč včetně v každém jednotlivém případě. Ostatní dary je příspěvková
organizace oprávněna přijímat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
2. Nemovitý majetek
a) Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření nemovitý majetek ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, jenž byl svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava na základě Obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn (dále jen
svěřený nemovitý majetek). Příspěvková organizace je oprávněna tento majetek užívat, požívat jeho
plody a užitky. Nemovitý majetek je vymezen v příloze č. 1 této zřizovací listiny.
b) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na nemovitém majetku a zdraví třetích osob
v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a
ochrany životního prostředí.
c) Příspěvková organizace je povinna řídit se zákonem č. 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění a
zejména:
ca) využívat svěřený nemovitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a
chránit tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,
cb) vést účetní a operativní evidenci tohoto svěřeného nemovitého majetku,
cc) provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat
zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného nemovitého majetku dle pokynů
zřizovatele,
cd) předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů
zřizovatele a na jeho základě provádět odpisy z hodnoty svěřeného nemovitého majetku,
ce) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí,
cf) zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí
dle platných předpisů,
cg) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně
do vlastnického práva,
ch) svěřený nemovitý majetek je pojištěn zřizovatelem, příspěvková organizace je
povinna jakékoliv škody na nemovitém majetku neprodleně oznámit zřizovateli,
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ci) 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,
cj) provádět na nemovitém majetku rekonstrukce, technické zhodnocení, popř. další
stavební úpravy může příspěvková organizace pouze po předchozím souhlasu
zřizovatele,
d) Příspěvková organizace je oprávněna pronajímat svěřený nemovitý majetek a prostory jiným
subjektům na dobu neurčitou s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou, nebo na dobu určitou
nepřesahující pět let s maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. K nájmu na dobu určitou
přesahující 1 rok je nutný souhlas zřizovatele. Příspěvková organizace není oprávněna vypůjčovat
svěřený nemovitý majetek a prostory a uzavírat smlouvy o umístění reklamy. K udělení souhlasu
s umístěním sídla právnické osoby je nutný souhlas zřizovatele. Příspěvková organizace je
oprávněna za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků bezúplatně sdílet svěřený nemovitý
majetek s jinými příspěvkovými organizacemi – mateřskými a základními školami na základě jejich
vzájemné smlouvy o spolupráci.
e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřený nemovitý majetek jakýmkoli způsobem zcizit,
tímto majetkem ručit ani jej vložit do obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo
fyzické osoby a jakkoliv jej zatěžovat či jinak nakládat se svěřeným nemovitým majetkem, vyjma
výše uvedeného případu (písm. d).
3. Movitý majetek
a) Příspěvkové organizaci se předává k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, jehož správa je svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava na základě Obecně závazné
vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn (dále jen svěřený
movitý majetek). Příspěvková organizace je oprávněna svěřený movitý majetek užívat.
b) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na movitém majetku a zdraví třetích osob
v důsledku nedodržení předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a
ochrany životního prostředí.
c) Příspěvková organizace je povinna řídit se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a
zejména:
ca) využívat svěřený movitý majetek hospodárně k účelu, ke kterému byla zřízena a chránit
tento majetek před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením nebo zneužitím,
cb) vést účetní a operativní evidenci tohoto svěřeného movitého majetku,
cc) provádět pravidelnou roční inventarizaci a na základě provedených inventur předávat
zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného movitého majetku dle pokynů zřizovatele,
cd) předkládat zřizovateli ke schválení odpisový plán na příslušný rok dle pokynů
zřizovatele a na jeho základě provádět odpisy z hodnoty svěřeného movitého majetku,
ce) dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany životního prostředí,
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cf) zajistit na své náklady včasnou a řádnou údržbu a opravy, včetně periodických revizí dle
platných předpisů,
cg) využívat všechny právní prostředky na ochranu proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně
do vlastnického práva,
ch) svěřený movitý majetek je pojištěn zřizovatelem, příspěvková organizace je povinna
jakékoliv škody na movitém majetku neprodleně oznámit zřizovateli,
ci) 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.
d) Příspěvková organizace je oprávněna:
da) provádět vyřazování a likvidaci svěřeného neupotřebitelného hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku a drobného hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku vždy se
souhlasem zřizovatele,
db) prodávat a bezúplatně převádět svěřený přebytečný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek a
drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek a materiál vždy se souhlasem zřizovatele,
dc) za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků bezúplatně sdílet svěřený movitý majetek
s jinými příspěvkovými organizacemi – mateřskými a základními školami na základě jejich
vzájemné smlouvy o spolupráci,
dd) při vzdělávání žáků distančním způsobem zapůjčovat žákům výpočetní techniku.
e) Příspěvková organizace není oprávněna svěřeným movitým majetkem ručit ani jej vložit do obchodní
společnosti nebo družstva nebo jiné právnické nebo fyzické osoby a jakkoli jej zatěžovat či jinak nakládat
s tímto majetkem, vyjma případů výše uvedených.
4. Pohledávky a závazky:
a) při odepisování pohledávek postupuje příspěvková organizace podle příslušných právních předpisů,
b) odpisy pohledávek schvaluje zřizovatel,
c) s pohledávkami a závazky, do kterých příspěvková organizace vstoupí při své činnosti, je
oprávněna nakládat pouze tak, že přijímá plnění z pohledávek vůči dlužníkům a vymáhá je, své
vlastní závazky vůči věřitelům plní řádně a včas,
d) příspěvková organizace není oprávněna pohledávky postupovat dalším osobám, ani jinak se
závazky a pohledávkami organizace nakládat, vzdát se práva, převzít dluh, není také oprávněna
dluhy promíjet bez souhlasu zřizovatele.
5. Práva ke svěřenému majetku neudělená příspěvkové organizaci v předchozích ustanoveních vykonává
zřizovatel.
6. Otázky neupravené touto zřizovací listinou se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy.
Čl. VIII
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřizována
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
Čl. IX
Tato zřizovací listina ruší zřizovací listinu organizační složky vydanou usnesením Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava pod číslem 13/12 ze dne 15. 3. 2001.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Inventurní soupis svěřeného nemovitého majetku Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova
24, příspěvkové organizaci, platný ke dni 31. 12. 2021.
Příloha č. 2 – Inventurní soupis svěřeného movitého majetku Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova
24, příspěvkové organizaci, platný ke dni 31. 12. 2021.
Příloha č. 1
zřizovací listiny Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace – inventurní soupis
svěřeného nemovitého majetku ke dni 31. 12. 2021
Nemovitý majetek v k. ú. Slezská Ostrava
a) budovy a stavby v celkové pořizovací ceně 38 819 146,33 Kč
budova č. p. 1418 na pozemku parc. č. 5036
v celkové pořizovací ceně
stavba (plot)
stavba (venkovní učebna)
stavba (areál sportoviště)
b)

32 600 238,84 Kč
125 700,00 Kč
508 387,00 Kč
5 584 820,49 Kč

pozemky
parc. č. 5035, plocha o výměře 1 982 m2
parc. č. 5036, plocha o výměře 2 417 m2
parc. č. 5037, plocha o výměře 722 m2
parc. č. 5038, plocha o výměře 3 041 m2
parc. č. 5039/3, plocha o výměře 423 m2
parc. č. 5039/1, plocha o výměře 4 755 m2, celková plocha parcely je 8 845 m2, výjimka, která není
svěřená příspěvkové organizaci, je vyšrafována černou barvou
v celkové pořizovací ceně
1 985 485,84 Kč

6

Příloha č. 2
zřizovací listiny Základní školy Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvkové organizace, se sídlem
Chrustova 1418/24, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 713 00 – inventurní soupis svěřeného movitého majetku
platný ke dni 31. 12. 2021
pořizovací cena
Movitý majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý hmotný majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek

460 467,33 Kč
7 940 973,84 Kč
7 586 179,52 Kč

Zřizovací listina schválená usnesením Zastupitelstva č. 13 / 20 dne 24. 10. 2002 ve znění:
dodatku č. 1 schváleného dne 27. 3. 2003 usnesením č. 24/M,
dodatku č. 3 schváleného dne 18. 12. 2003 usnesením č. 43/5,
dodatku č. 4 schváleného dne 16. 9. 2004 usnesením č. 54/8
dodatku č. 5 schváleného dne 30. 6. 2005 usnesením č. 31/11
dodatku č. 6 schváleného dne 15. 12. 2005 usnesením č. 43/13
dodatku č. 7 schváleného dne 14. 2. 2008 usnesením č. 275/9
dodatku č. 8 schváleného dne 18. 9. 2008 usnesením č. 405/13
dodatku č. 9 schváleného dne 19. 2. 2009 usnesením č. 507/16
dodatku č. 10 schváleného dne 15. 10. 2009 usnesením č. 614/9M
dodatku č. 11 schváleného dne 18. 2. 2010 usnesením č. 691/22
dodatku č. 12 schváleného dne 20. 5. 2010 usnesením č. 742/11M
dodatku č. 13 schváleného dne 17. 2. 2011 usnesením č. 63/3
dodatku č. 14 schváleného dne 12. 4. 2012 usnesením č. 240/10
dodatku č. 15 schváleného dne 20. 9. 2012 usnesením č. 290/12
dodatku č. 16 schváleného dne 25. 4. 2013 usnesením č. 0401/ZMOb-Sle/1014/16
dodatku č. 17 schváleného dne 24. 4. 2014 usnesením č. 0562/ZMOb-Sle/1014/22
dodatku č. 18 schváleného dne 12. 2. 2014 usnesením č. 0037/ZMOb-Sle/1418/3
dodatku č. 19 schváleného dne 18. 6. 2015 usnesením č. 0096/ZMOb-Sle/1418/5
7

dodatku č. 20 schváleného dne 18. 12. 2015 usnesením č. 0150/ZMOb-Sle/1418/8
dodatku č. 21 schváleného dne 14. 4. 2016 usnesením č. 0220/ZMOb-Sle/1418/10
dodatku č. 22 schváleného dne 15. 9. 2016 usnesením č. 0275/ZMOb-Sle/1418/12
dodatku č. 23 schváleného dne 13. 4. 2017 usnesením č. 0375/ZMOb-Sle/1418/15
dodatku č. 24 schváleného dne 12. 4. 2018 usnesením č. 0529/ZMOb-Sle/1418/20
dodatku č. 25 schváleného dne 17. 4. 2019 usnesením č. 0082/ZMOb-Sle/1822/04
dodatku č. 26 schváleného dne 16. 4. 2020 usnesením č. 0227/ZMOb-Sle/1822/10
dodatku č. 27 schváleného dne 17. 12. 2020 usnesením č. 0302/ZMOb-Sle/1822/13
dodatku č. 28 schváleného dne 22. 4. 2021 usnesením č. 0346/ZMOb-Sle/1822/15
dodatku č. 29 schváleného dne 21. 4. 2022 usnesením č. 0501/ZMOb-Sle/1822/20
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