
Z p r á v a 
pro XXV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, konané  

dne 25. května 2017 
3.01 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla 
Varnsdorf, M ěstské knihovny Varnsdorf.  
         
Předkládá:  Ing. Radek Kříž 

         tajemník MěÚ 
 
 
Odůvodnění:  
 
Předkládáme ke schválení změny zřizovacích listin (ZL) příspěvkových organizací, týkající se 
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k 
jejímu hospodaření,  
 
a dále  
 
Změnu Zřizovací listiny Základní školy Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková 
organizace, z důvodu změny sídla základní školy z ul. Seifertova na ul. Východní. Nová ZL 
nahrazuje původní znění ZL ze dne 28.03.2002. 
  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit změny zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková 
organizace, Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, 
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, 
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace, Interaktivní 
základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, Mateřská 
škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, 
Poštovní 1428, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, 
příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková 
organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, Mateřská 
škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace, Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 
2812, příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, 
příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, 
příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, Městské 
divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace a Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková 
organizace, dle předloženého návrhu. 
 
 
 
Příloha: (pouze v elektronické podobě) 
Změna ZL - Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace 
Změna č. 2 ZL - Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, 
příspěvková organizace 
Změna č. 2 ZL - Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková 
organizace 
Změna č. 7 ZL - Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková 
organizace 



Změna č. 7 ZL - Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, 
příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace 
Změna č. 6 ZL - Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace 
Změna č.  9 ZL - Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková 
organizace 
Změna č. 9 ZL - Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková 
organizace 
Změna č. 3 ZL - Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace 
Změna č. 3 ZL - Městská knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace 
Změna č. 4 ZL - Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace 
 
 
 



Změna č. 4 
Zřizovací listiny PO Městské divadlo Varnsdorf ze dne 24.05.2001 

 
Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký kraj, 
okres Děčín, IČ: 00261718, DIČ CZ 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. 107/2015 
ze dne 26.11.2015 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Městské 
divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf, 
IČ: 00078930 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 26.09.2008, ve znění Změny 
č. 2 ze dne 29.09.2009 a ve znění Změny č. 3 ze dne 27.11.2015, takto:  
 

 
 

I. 
Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku“ se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
 
4.1 K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 
  
Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
 

II. 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 

 
III. 

 Tato změna zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 25.05.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace: (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele organizace: 
 
 
 
 



Změna č. 3 
Zřizovací listiny PO Městská knihovna Varnsdorf ze dne 13.02.2012 

 
Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký kraj, 
okres Děčín, IČ: 00261718, DIČ: CZ00261718, usnesením Zastupitelstva města č. 100/2016 
ze dne 22.09.2016 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Městská 
knihovna Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem Otáhalova 1260, 407 47 
Varnsdorf, IČ: 49888595 (dále jen organizace), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.05.2014, ve 
znění Změny č. 1 ze dne 27.11.2015 a ve znění Změny č. 2 ze dne 23.09.2016, takto:  
 

I. 
Znění Čl. VIII. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje tímto 
zněním: 
 
K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu hospodářskému 
využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě samostatného 
předávacího protokolu. 
  
Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 
 
 

II. 
Bod 4. Čl. IX. „Vymezení majetkových práv organizace – obecná ustanovení“ se ruší. 
 
 

III. 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

IV. 
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace: (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele organizace: 



  Změna č. 3 
Zřizovací listiny čj. 200/2003 ze dne 6. 11. 2003   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Dům dětí a 
mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, 
IČO: 71192174, (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 31.05.2010 a Změny č. 2 
ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
 

II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 

 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 



Změna č. 7 
Zřizovací listiny čj. 147/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Interaktivní  
základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, se sídlem 
Karlova 1700, 407 47 Varnsdorf, IČO: 70698147 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 
ze dne 12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 30. 6. 2006, Změny č. 
4 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 5 ze dne 28. 05. 2009 a Změna č. 6 ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
 

II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 



Příloha číslo 1.  
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
    



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 157/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, K řižíkova 2757, příspěvková organizace, se sídlem Křižíkova 2757, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 72742259 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, 
Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze dne 28. 05. 2009 
a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015, takto: 
 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
 

II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 154/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXXX  dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, Národní 1617, příspěvková organizace, se sídlem Národní 1617, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 72742178 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, 
Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze dne 28. 05. 2009 
a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
 

II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 156/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, se sídlem Nezvalova 2024, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 72742097 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, 
Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze dne 28. 05. 2009 
a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 



 

 



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 153/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvková organizace, se sídlem Poštovní 1428, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 72742330 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, 
Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze dne 28. 05. 2009 
a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015, takto: 

 
I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 



 



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 158/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 2812, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 72741937 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, 
Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze dne 28. 05. 2009 
a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 

 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 



 



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 159/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, se sídlem Seifertova 2471, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 72741856 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, 
Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze dne 28. 05. 2009 
a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015, takto: 

 
I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 
 



Změna č. 6 
Zřizovací listiny čj. 155/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Mateřská škola 
Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvková organizace, se sídlem T. G. Masaryka 
2180, 407 47 Varnsdorf, IČO: 72742011 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 
12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 29. 1. 2009, Změna č. 4 ze 
dne 28. 05. 2009 a Změna č. 5 ze dne 27.11.2015 takto: 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 

 

 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 

 



Změna č. 9 
Zřizovací listiny čj. 187/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Školní jídelna 
Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Edisonova 
2821, 407 47 Varnsdorf, IČO: 70698121 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 
12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 6. 11. 2003, Změna č. 4 ze 
dne 19. 01. 2006, Změna č. 5 ze dne 29. 01. 2009, Změna č. 6 ze dne 28. 05. 2009, Změna č. 7 
ze dne 28. 01. 2010 a Změna č. 8 ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 
 

 

 



Změna č. 9 
Zřizovací listiny čj. 188/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Školní jídelna 
Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Nám. E. 
Beneše 2926, 407 47 Varnsdorf, IČO: 70698139 (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 
ze dne 12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 6. 11. 2003, Změna č. 
4 ze dne 19. 01. 2006, Změna č. 5 ze dne 29. 01. 2009, Změna č. 6 ze dne 28. 05. 2009, 
Změna č. 7 ze dne 28. 01. 2010 a Změna č. 8 ze dne 27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 
 
 



Změna č. 2 
Zřizovací listiny čj. 124/2011 ze dne 22.09.2011   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX      ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Základní škola 
a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace, se 
sídlem Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf, IČO: 70698198 (dále jen organizace), ve znění 
Změny č. 1 ze dne 27.11.2015, takto: 

 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 
 



Změna č. 2 
Zřizovací listiny čj. 116/2012/2 ze dne 29.11.2012   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Základní škola 
Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Edisonova 
2821, 407 47 Varnsdorf, IČO: 70698180, (dále jen organizace), ve znění Změny č. 1 ze dne 
27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 
 
 



Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
 



    



Změna č. 7 
Zřizovací listiny čj. 151/2002 ze dne 29.10.2002   

 
 

Zřizovatel Město Varnsdorf, se sídlem náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Ústecký 
kraj, okres Děčín, IČO: 00261718 usnesením Zastupitelstva města č. XXXXX ze dne 
25.05.2017 rozhodl o změně shora uvedené zřizovací listiny právnické osoby Základní škola 
Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, se sídlem 
náměstí E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf, IČO: 70698171 (dále jen organizace), ve znění 
Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 1. 6. 2007, 
Změny č. 4 ze dne 27. 9. 2007, Změna č. 5 ze dne 28. 05. 2009, Změna č. 6 ze dne 
27.11.2015, takto: 
 

I. 
 

Bod 1. Článku 4. „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 

Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

 
II. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změn. 
 
 

III. 
 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 25.05.2017.    
 
 
Ve Varnsdorfu dne 26.05.2017 
 
 
 
Ing. Stanislav Horáček 
starosta města 
 
 
 
 



 

Příloha číslo 1.  
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
 
    



 



  Město Varnsdorf 
Sídlo: 407 47 Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470, Ústecký kraj, okres Děčín, IČO 00261718 

 
Změna zřizovací listiny 

 
Usnesením Zastupitelstva města č. 13/2002 odst. 13 ze dne 28. 3. 2002 Město Varnsdorf  
zřídilo Základní školu Varnsdorf, Střelecká 1800, okres Děčín, jako příspěvkovou organizaci, 
IČ 70698155 s účinností od 01.01.2003 
 
 
  Usnesením zastupitelstva města č.j.:  …………. ze dne 
…………. 
                                                  Město Varnsdorf 
 
         se mění 
 
s účinností od 01.09.2017 
 
podle ustanovení § 35, 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení  § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 8, 178 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listina příspěvkové organizace města 
Základní školy Varnsdorf, Střelecká 1800, okres Děčín ze dne 29.10.2002, včetně Změny č. 1 
ze dne 12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 3. 2003, Změny č. 3 ze dne 5. 5. 2004, Změny č. 4 
ze dne 18. 11. 2004, Změny č. 5 ze dne 28. 4. 2005, Změna č. 6 ze dne 29. 1. 2009, Změny č. 
7 ze dne 28. 5. 2009, Změny č. 8 ze dne 28. 5. 2009 a Změny č. 9 ze dne 27.11.2015 tak, že se 
zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 
 

ZŘIZOVACÍ LISTINA  
 

Úplný název, sídlo, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele 
 

Název: Město Varnsdorf 
Okres: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, okres Děčín 
IČ: 00261718 
 

Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace 
 
 

Název: Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace 
Sídlo: Východní 1602, 407 47 Varnsdorf 
IČ: 70698155 
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Součástí organizace je podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, školní družina umístěná v objektu školy.  
 
Organizace má odloučené pracoviště na adrese: 
Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf 
 
Rozsah užívacího práva k nemovitostem: 
Sídlo organizace v ul. Východní 1602, 407 47 Varnsdorf – v plném rozsahu 
Odloučené pracoviště v ul. Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf – rozsah užívacího práva je 
určen školním vzdělávacím programem a rozvrhy hodin jednotlivých ročníků pro aktuální 
školní rok 
 
 

Článek 1. Právní forma organizace 
 
Organizace je příspěvkovou organizací Města Varnsdorf. Je právnickou osobou ve smyslu 
ustanovení § 20 a 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

Článek 2. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
 
2.1. Hlavní účel organizace  
Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti 
zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.2 Předmět hlavní činnosti 
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon 
činnosti základní školy, školní družiny a školního klubu. 
 
Základní škola poskytuje základní vzdělávání žákům, její činnost se řídí zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními Části třetí a 
provádějícími předpisy ke školskému zákonu. 
 
Školní družina a školní klub poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111, 118 a 
provádějícími předpisy ke školskému zákonu. 
 
 

Článek 3. Statutární orgán 
 
3.1. Statutárním orgánem organizace je ředitel (dále jen ředitel). Ředitel plní úkoly vedoucího 
organizace v oblasti provozu i pracovně právních vztahů a je oprávněn jednat, zavazovat se a 
nabývat práv jménem organizace v celém rozsahu působnosti v souladu splatnými předpisy a 
za podmínek stanovených touto zřizovací listinou a to tak, že k otisku razítka organizace 
připojí vlastnoruční podpis. Jeho základní pravomoci vyplývají z § 164, 165 zákona č. 
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561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 
3.2. Ředitele organizace jmenuje zřizovatel (obec) podle § 166 zákona 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatelem ředitele je organizace. 
 
3.3. Vnitřní činnost organizace se řídí organizační strukturou stanovenou ředitelem a 
podléhající schválení zřizovatele. Ředitel do 3 měsíců od zřízení organizace vypracuje 
organizační a provozní řád a další vnitřní směrnice potřebné k zajištění provozu organizace.  
Tyto dokumenty předloží zřizovateli. 
 
 
Článek 4. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 
 
4.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci k jejímu vlastnímu 
hospodářskému využití předává k hospodaření movitý a nemovitý majetek na základě 
samostatného předávacího protokolu. 
  
Rozsah a hodnota tohoto majetku bude každoročně aktualizována na základě inventarizace 
provedené dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Stav 
majetku bude předložen zřizovateli k 31. prosinci příslušného kalendářního roku aktualizací v 
příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 
 
4.2. Za majetek ve vlastnictví zřizovatele a předaný příspěvkové organizaci k dalšímu 
hospodaření (tzv. svěřený majetek) se považuje i veškerý majetek pořízený nebo vytvořený 
příspěvkovou organizací při výkonu hlavní/doplňkové činnosti s výjimkou majetku, který je 
příspěvková organizace oprávněna nabývat do svého vlastnictví. 
 

Článek 5. Vymezení majetkových práv a povinnosti 
 
5.1. Zřizovatel vymezuje následující majetková práva a povinnosti, jež organizaci umožní, 
aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, užívala pro hlavní účel, 
k němuž byla zřízena: 

• organizace je povinna hospodařit s majetkem efektivně a ekonomicky 
 

• organizace nesmí majetek bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele prodat, 
půjčit, zastavit, vložit, darovat, svěřit majetková práva jiné osobě 

 
• organizace může pronajímat majetek bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, 

nejdéle však na dobu 1 roku, k pronájmu na dobu delší jednoho roku je nutný 
předchozí písemný souhlas zřizovatele, toto časové omezení neplatí v případě 
pronájmu služebního bytu 

 
• organizace může rozhodovat o vyřazení majetku, jehož pořizovací cena za jednotku 

nepřesahuje 3.000,- Kč, vyřazení ostatního majetku podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu zřizovatele 

 
• organizace je povinna starat se o majetek s péčí řádného hospodáře, chránit jej před 

zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím 
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• organizace je povinna udržovat majetek v provozuschopném stavu, provádět a hradit 

běžnou údržbu a běžné opravy s tím, že rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy a 
opravy budov a jejich zařízení v hodnotě nad 5 000,- Kč za jeden případ, zabezpečuje 
na své náklady zřizovatel 

 
• organizace je povinna vést operativní a účetní evidence, provádět pravidelné 

inventarizace majetku 
 

• organizace je povinna provádět účetní odpisy majetku dle zřizovatelem schváleného 
odpisového plánu 

 
• zřizovatel zajišťuje pojištění nemovitostí, movitých věcí, šatny žáků a škody na zdraví 

žáků 
 

• zřizovatel zajišťuje a hradí: revize elektroinstalace a elektrických zařízení, revize 
hromosvodů, revize plynových zařízení, revize ručních hasicích přístrojů, revize 
požárních hydrantů, revize výtahů, revize tlakových nádob, revize kotelen, revize 
komínů včetně odstranění závad uvedenými revizemi zjištěných 

 
• organizace zajišťuje a hradí ostatní pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize 

a technické prohlídky majetku neuvedené v předchozím odstavci 
 
 
5.2. Případné příjmy z prodeje vyřazeného majetku dle odstavce 5.1. této zřizovací listiny 
mohou být použity pouze na činnosti uvedené v článku 2.2. této zřizovací listiny. 
 
5.3. Organizace je rovněž povinna dodržovat platné předpisy v oblasti požární ochrany, 
životního prostření (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), 
v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na 
svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti vodního hospodářství, hygieny a v dalších 
oblastech. 
 
5.4. Organizace je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník 
sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení, nároky z pojistných události apod., a za tím účelem samostatně jednat v soudních 
sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své 
závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků 
vyplývajících.  
 
5.5. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat majetek pro svého zřizovatele v plném 
rozsahu bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Okamžikem nabytí tohoto majetku 
do vlastnictví zřizovatele se tento majetek považuje za majetek předaný zřizovatelem 
příspěvkové organizaci k dalšímu hospodaření (tzv. svěřený majetek). Příspěvková organizace 
je oprávněna nabývat do vlastnictví zřizovatele pouze majetek potřebný k výkonu 
hlavní/doplňkové činnosti. Příspěvková organizace je povinna neprodleně o nabytí majetku 
pro svého zřizovatele písemně informovat zřizovatele. 
 
5.6. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek 
potřebný k výkonu hlavní/doplňkové činností, a to majetek nabytý: 
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a) bezúplatným převodem od zřizovatele, 
b) bezúplatným převodem ve formě účelově neurčeného daru (bezúplatného příjmu) 

potřebného k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena. 
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas příspěvkové organizaci 
k přijímání tohoto účelově neurčeného daru. 

c) bezúplatným převodem ve formě účelově určeného daru (bezúplatného příjmu) 
potřebného k výkonu činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena. 
Zřizovatel touto zřizovací listinou dává předchozí souhlas organizaci k uzavření 
darovací smlouvy k přijetí tohoto účelově určeného daru a to s odkládací podmínkou 
- odloženou platností tohoto právního ujednání ode dne následujícího po termínu 
vydání písemného souhlasu zřizovatele. 

d) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 
e) na základě rozhodnutí zřizovatele veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce a 

drobný dlouhodobý majetek pořízený v běžném roce, a to aktiva pořízená na 
základě: 

a. ročního plánu nákladů a výnosů, kterým se rozumí schválený plán při 
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost, včetně všech 
úprav plánu a příspěvku schválených zřizovatelem v průběhu roku, 

b. finančního vypořádání, 
c. tvorby a použití fondů organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
d. schválení přídělů fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření 

roku minulého,  
e. dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření 

organizace,  
f) použitím investičního fondu podle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, včetně dalších úprav v běžném roce schválených 
zřizovatelem a to s předchozím souhlasem zřizovatele dlouhodobý majetek pořízený 
na základě zřizovatelem schváleného rozpisu. 

 
 

Článek 6. Finanční vztahy a hospodaření 
 
6.1. Ve finančním hospodaření se organizace řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění a ustanoveními § 27 až 37 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
 
6.2. Organizace hospodaří s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem (příspěvek na 
činnost), orgánem kraje v přenesené působnosti (dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 
platných předpisů a s prostředky získanými vlastní činností případně z darů právnických nebo 
fyzických osob.   
 
6.3. Organizace je povinna zpracovávat rozpočet pro každý kalendářní rok v termínech 
stanovených zřizovatelem. Příspěvek zřizovatele na činnost organizace vychází 
z oprávněných a odůvodněných potřeb a vlastních výkonů organizace. 
 
6.4. Zisk vytvořený v rámci doplňkové činnosti (Článek 7. této zřizovací listiny) může 
organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné využité může povolit pouze 
zřizovatel. 
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6.5. Smlouvy o půjčce, úvěru nebo nákupu zboží na splátky může organizace uzavírat pouze 
se souhlasem zřizovatele. Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry, 
přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky může pouze se souhlasem zřizovatele. 
 
6.6. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou darů 
poskytovaných v rámci fondu kulturních a sociálních potřeb vlastním zaměstnancům.  
 
6.7. Organizace je povinna předkládat výsledky hospodaření písemnou formou dvakrát za rok. 
Termín určí zřizovatel. 
 

Článek 7. Okruhy doplňkové činnosti 
 
7.1. Za účelem lepšího využití všech hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců 
organizace povoluje zřizovatel organizaci tuto doplňkovou činnost: 
a) Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení za podmínek stanovených 
zřizovatelem v č. 5 této zřizovací listiny. 
b) Pronájem pozemků. 
c) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 
d) Kopírovací služby. 
 
7.2. Doplňková činnost nesmí omezovat předmět hlavní činnosti vymezený části 2.2. této 
zřizovací listiny a organizace ji může provozovat pouze za účelem získání finančních 
prostředků na zkvalitnění své hlavní činnosti. 
 
7.3. Doplňkovou činnost organizace provádí v souladu s platnými předpisy a na základě 
platného živnostenského nebo jiného oprávnění. V rámci svého hospodaření organizace 
doplňkovou činnost sledujete odděleně od hlavní činnosti v souladu s platnými účetními a 
daňovými předpisy.  
 

Článek 8. Doba, na kterou se organizace zřizuje 
 
Organizace Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková 
organizace se zřizuje na dobu neurčitou.  
 

Článek 9. Závěrečná ustanovení 
 
9.1. O sloučení, rozdělení nebo splynutí organizace rozhoduje zřizovatel, který současně určí 
přechod práv a závazků na novou nebo přejímající organizaci. Rozhodne-li zřizovatel o 
zrušení organizace, přecházejí dnem zániku její práva a závazky na zřizovatele.  
 
9.2. Práva a povinnosti zřizovatele a organizace touto zřizovací listinou neupravené se řídí 
obecně platnými právními předpisy. 
 
9.3. Tato změna zřizovací listiny organizace Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres 
Děčín, příspěvková organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva města Varnsdorf č. 
..................... ze dne ..………, nabývá účinnosti 01.09.2017 a tímto dnem pozbývá platnosti 
Zřizovací listina příspěvkové organizace města Základní školy Varnsdorf, Střelecká 1800, 
okres Děčín ze dne 29.10.2002, včetně Změny č. 1 ze dne 12. 12. 2002, Změny č. 2 ze dne 27. 
3. 2003, Změny č. 3 ze dne 5. 5. 2004, Změny č. 4 ze dne 18. 11. 2004, Změny č. 5 ze dne 28. 
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4. 2005, Změna č. 6 ze dne 29. 1. 2009, Změny č. 7 ze dne 28. 5. 2009, Změny č. 8 ze dne 28. 
5. 2009 a Změny č. 9 ze dne 27.11.2015. 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne  

             
       Ing. Stanislav Horáček   

     starosta města 
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Příloha číslo 1. 
 
ke zřizovací listině organizace:     (název organizace) 
 

Stav majetku ke dni: 31. prosince xxxx 

 
 
 
 
Název majetkových  
                skupin 

Skutečný stav dle 
inventarizace na 

zařízení 

Kusy Stav dle evidence 
 

Inventarizační 
rozdíl 

Dlouhod. hm. majetek     
021/10 budovy     
021/20 stavby     
022/30 energ. a hnací stroje     
022/40 pracovní stroje      
022/50 přístroje     
022/60 dopravní prostředky     
022/70 zařízení a inventář     
031/00 pozemky     
     
028/00 dr.dl.hmotný maj.     
018/00 dr.dl.nehmotný.maj.     
     

Celkem majetek součet 
    

 
 
Podkladová dokumentace je uložena u organizace. 
Soupis dle účetní závěrky ke dni: ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis ředitele školy: 
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