Dodatek č. 2
ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000
Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od
1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké školy J.B.Foerstera, Jičín,
Valdštejnovo nám. 1, a tyto se mění takto:

I.
Článek V včetně nadpisu zní:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele a s tím spojených majetkových práv
Město Jičín jako zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek vymezený
přílohou č. 1 ke zřizovací listině.
Příspěvková organizace je povinna se svěřeným majetkem hospodařit pro hlavní účel,
k němuž byla zřízena. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o
jeho ochranu a zvelebení.
Majetek uvedený v příloze č. 1 je evidován v účetnictví příspěvkové organizace a tento
majetek je organizace oprávněna odepisovat. Tento majetek není oprávněna zcizit, vložit
nebo zatížit a je povinna provádět inventarizaci tohoto majetku.
Majetek uvedený v příloze č. 1 je příspěvková organizace oprávněna pronajímat.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat plán údržby a oprav, podle kterého je povinna
postupovat. Současně provádí zákonem předepsané revize, popřípadě zajišťuje jejich
provádění a zajišťuje pojištění majetku.
Příspěvková organizace je povinna přílohu vždy k datu 31.12. příslušného roku aktualizovat,
uvědomit o tom zřizovatele a zodpovídá za její věcnou správnost.
Nemovitý majetek (budovy a pozemky) bude příspěvková organizace oprávněna užívat na
základě uzavřených smluv o výpůjčce.

II.
Článek VI včetně nadpisu zní:
Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace
A. Příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena a to
l. majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele
Pokud tento majetek bude pro příspěvkovou organizaci trvale nepotřebný, je povinna ho
nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, je
oprávněna ho po předchozím písemném souhlasu zřizovatele převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
2. majetek nabytý darem
a) dary účelově neurčené peněžní do 40 tis. Kč v jednotlivém případě
b) dary účelově určené peněžní a věcné s předchozím souhlasem zřizovatele
c) dary účelově neurčené peněžní nad 40 tis. Kč s předchozím souhlasem zřizovatele
3. majetek nabytý děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
4. majetek nabytý na základě rozhodnutí zřizovatele
a) oběžná aktiva pořízená v běžném roce
• Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se
rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost
a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených
zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání
• Na základě tvorby a použití fondů příspěvkové organizace dle § 30, 32 a 33 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého

• Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření
příspěvkové organizace
b) investiční majetek pořízený v běžném roce
• Dlouhodobý majetek mimo nemovitého majetku pořízený na základě zřizovatelem
schváleného rozpisu použití investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů), případně investiční dotace investičního fondu včetně
úprav rozpisu v běžném roce schválených zřizovatelem
B. Ve vlastnictví příspěvkové organizace je dále majetek vytvořený nebo pořízený při vlastní
činnosti a z vlastních zdrojů a majetek, který příspěvková organizace nabyla do 31.3.2009 od
svého zřizovatele bezúplatným převodem, obojí dle stavu uvedeném v účetnictví příspěvkové
organizace ke dni 30.9.2009.
Majetek uvedený v tomto článku (tj. v kap. A i B) je příspěvková organizace oprávněna
odepisovat, pronajímat a zcizit (v posledním případě kromě majetku nabytého bezúplatným
převodem od zřizovatele) v souladu s vnitřní směrnicí a provádí jeho inventarizaci, majetek
eviduje ve svém účetnictví na svých majetkových účtech a účtuje o něm. Organizace je
povinna vypracovat plán údržby a oprav a při údržbě a opravách je povinna postupovat podle
tohoto plánu. Současně provádí zákonné revize a zajišťuje pojištění majetku.

III.
Poslední bod článku VII zřizovací listiny zní:
příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce, nebo o úvěru, pořizovat věci
nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky a nakupovat
akcie či jiné cenné papíry, nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným
ručitelem a nesmí mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem
podnikání. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů je
příspěvková organizace oprávněna požádat o přidělení finančních prostředků ze státního
rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a
jiných fondů, z rozpočtu EU pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem.

IV.
Ostatní články zřizovací listiny se nemění a zůstávají v platnosti.
V Jičíně dne 19.10.2009

………………………..
Ing. Martin Puš
starosta

…………………………….
ing. Ladislav Brykner
místostarosta

……………………
Mgr. Richard Koníř
místostarosta

Úplné znění zřizovací listiny ve znění dodatku č. 1-2:
Zastupitelstvo města Jičína na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle §
179 odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodlo usnesením č. 10 ze dne 11. prosince
2000 zřídit příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou a schvaluje tuto zřizovací listinu.

čl. I
1. Název zřizovatele:
.

Město Jičín
Žižkovo nám. 18, 50601 Jičín
IČO 00271632
statutární orgán - starosta města
okres Jičín

2. Název a sídlo organizace: Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín,
Valdštejnovo náměstí 1
sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
IČO : 67440690

Čl. II
Hlavní účel a předmět činnosti
Organizace vykonává činnost základní umělecké školy, která uskutečňuje základní umělecké
vzdělávání podle § 109 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
Čl. III
Hospodaření příspěvkové organizace
Organizace je financována podle § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávám (školský zákon)
(platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost,
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do
fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů,
výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně
postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na. školní potřeby a na učebnice, pokud jsou
podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou
vzdělávání) a podle § 180 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Čl. IV
Statutární orgán příspěvkové organizace
1. Statutárním orgánem je ředitel, který je jmenován a odvoláván podle § 166 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Ředitel si může určit svého statutárního zástupce.
Povinnosti ředitele vyplývají 2 § 164 a § 165 tohoto zákona.
2. Ředitel řídí činnost organizace, zejména v oblasti provozní, ekonomické a personální.
Statutární orgán má všechna práva a povinností zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku
práce.
3. Ředitel nebo jeho statutami zástupce jedná jménem organizace ve všech věcech.
4. Organizační struktura organizace a systém řízení je stanoven organizačním řádem a

dalšími vnitrními směrnicemi vydanými dle potřeb ředitelem v souladu s obecně
závaznými předpisy, platnými zákony ČR, vyhláškami a směrnicemi zřizovatele pro
příspěvkovou organizaci určenými. Dále vydává provozní řád organizace s předchozím
souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele, spisový řád, pravidla pro archivaci a
skartaci písemností, směrnici o poskytování náhrad při pracovních cestách, vnitřní mzdový
předpis, směrnici o oběhu účetních dokladů a odpisový plán.
ČI. V
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele a s tím spojených majetkových práv
Město Jičín jako zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek vymezený
přílohou č. 1 ke zřizovací listině.
Příspěvková organizace je povinna se svěřeným majetkem hospodařit pro hlavní účel,
k němuž byla zřízena. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o
jeho ochranu a zvelebení.
Majetek uvedený v příloze č. 1 je evidován v účetnictví příspěvkové organizace a tento
majetek je organizace oprávněna odepisovat. Tento majetek není oprávněna zcizit, vložit
nebo zatížit a je povinna provádět inventarizaci tohoto majetku.
Majetek uvedený v příloze č. 1 je příspěvková organizace oprávněna pronajímat.
Příspěvková organizace je povinna vypracovat plán údržby a oprav, podle kterého je povinna
postupovat. Současně provádí zákonem předepsané revize, popřípadě zajišťuje jejich
provádění a zajišťuje pojištění majetku.
Příspěvková organizace je povinna přílohu vždy k datu 31.12. příslušného roku aktualizovat,
uvědomit o tom zřizovatele a zodpovídá za její věcnou správnost.
Nemovitý majetek (budovy a pozemky) bude příspěvková organizace oprávněna užívat na
základě uzavřených smluv o výpůjčce.
ČI. VI
Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace
A. Příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potřebný
k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena a to
l. majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele
Pokud tento majetek bude pro příspěvkovou organizaci trvale nepotřebný, je povinna ho
nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, je
oprávněna ho po předchozím písemném souhlasu zřizovatele převést do vlastnictví jiné
osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
2. majetek nabytý darem
a) dary účelově neurčené peněžní do 40 tis. Kč v jednotlivém případě
b) dary účelově určené peněžní a věcné s předchozím souhlasem zřizovatele
c) dary účelově neurčené peněžní nad 40 tis. Kč s předchozím souhlasem zřizovatele
3. majetek nabytý děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele
4. majetek nabytý na základě rozhodnutí zřizovatele
a) oběžná aktiva pořízená v běžném roce
• Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se
rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost
a úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených
zřizovatelem v průběhu roku nebo na základě finančního vypořádání
• Na základě tvorby a použití fondů příspěvkové organizace dle § 30, 32 a 33 zákona
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě schválení přídělů fondů
zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého
• Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření
příspěvkové organizace
b) investiční majetek pořízený v běžném roce
• Dlouhodobý majetek mimo nemovitého majetku pořízený na základě zřizovatelem
schváleného rozpisu použití investičního fondu (§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve

znění pozdějších předpisů), případně investiční dotace investičního fondu včetně
úprav rozpisu v běžném roce schválených zřizovatelem
B. Ve vlastnictví příspěvkové organizace je dále majetek vytvořený nebo pořízený při vlastní
činnosti a z vlastních zdrojů a majetek, který příspěvková organizace nabyla do 31.3.2009 od
svého zřizovatele bezúplatným převodem, obojí dle stavu uvedeném v účetnictví příspěvkové
organizace ke dni 30.9.2009.
Majetek uvedený v tomto článku (tj. v kap. A i B) je příspěvková organizace oprávněna
odepisovat, pronajímat a zcizit (v posledním případě kromě majetku nabytého bezúplatným
převodem od zřizovatele) v souladu s vnitřní směrnicí a provádí jeho inventarizaci, majetek
eviduje ve svém účetnictví na svých majetkových účtech a účtuje o něm. Organizace je
povinna vypracovat plán údržby a oprav a při údržbě a opravách je povinna postupovat podle
tohoto plánu. Současně provádí zákonné revize a zajišťuje pojištění majetku.
ČI. VII
Finanční hospodaření příspěvkové organizace
• hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu, přijatými z
rozpočtu města Jičína a získanými vlastní činností; dále hospodaří s prostředky svých nebo
jiných fondů a s peněžitými dary od jiných osob; předkládá vyúčtování prostředků získaných
ze státního rozpočtu tomu, kdo je poskytl;
• zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizace podle předem
stanovených hodnotitelných nebo měřitelných ukazatelů zobrazujících její výkony nebo jiná
kritéria jejich potřeb. Schválený provozní a investiční příspěvek se poskytuje organizaci
zálohově. Definitivní přiznání schváleného provozního a investičního příspěvku bude
provedeno po uzavření výsledku hospodaření předchozího roku. Příspěvková organizace je
povinna dodržovat účelnost poskytnutých příspěvků;
• zisk z hospodářské činnosti může být použit jen ve prospěch hlavní činnosti. V
odůvodněných případech může zřizovatel povolit jiné využití tohoto zdroje;
• zřizovatel může příspěvkové organizaci uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel
rozpočtu;
b) její investiční,zdroje jsou větší než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí
zřizovatele;
c) porušila rozpočtovou kázeň;
• z výsledného kladného výsledku hospodaření příspěvková organizace vytváří své
peněžní fondy v souladu s § 29 zákona č. .250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
• příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce, nebo o úvěru,
pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po
předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Příspěvková organizace není oprávněna
zajišťovat závazky a nakupovat akcie či jiné cenné papíry, nesmí vystavovat nebo akceptovat
směnky ani být směnečným ručitelem a nesmí mít majetkovou účast v právnické osobě
zřízené nebo založené za účelem podnikání. V případě činnosti financované částečně či zcela
za pomoci jiných zdrojů je příspěvková organizace oprávněna požádat o přidělení finančních
prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než
zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU pouze po předchozím schválení žádosti
zřizovatelem.

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
Příspěvková organizace Základní umělecká škola J. B, Foerstera, Jičín, Valdštejnovo náměstí
1 se zřizuje na dobu neurčitou.
Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou uvedeny v této
zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy.
Tato zřizovací listina je platná a účinná dnem 1.1.2001.
Tato zřizovací listina je vyhotovena ve třech výtiscích.
Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina ze dne 23. 12. 1992 a ze dne 15. 12. 1997.

Dále se zrušují dodatky ke zřizovací listině ze dne 18. 11. 1996 a ze dne 1.9. 1999.

V Jičíně dne 19.10.2009

Seznam příloh:
Příloha č. 1

…………………………..
starosta
ing.Martin Puš

…………………………….
místostarosta
ing.Ladislav Brykner

…………………………..
místostarosta
Mgr. Richard Koníř

