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Obec Ž E R A V I C E , ŽERAVICE 40, 696 47 Ž E R A V I C E , IČ: 00285552

Zřizovací listina příspěvkové organizace
Technické služby Žeravice

1. Označení zřizovatele:
Obec Žeravice, Žeravice 40, 696 47 Žeravice, IČO: 00285552
2. Název organizace:
Technické služby Žeravice
3. Sídlo organizace:
Žeravice 40, 696 47 Žeravice
4. Identifikační číslo organizace:
72557109
5. Forma organizace:
Příspěvková organizace
6. Způsob vzniku:
Rozhodnutím Zastupitelstva obce Žeravice ze dne 22.12.2011.
7. Vymezení základního účelu zřízení a předmětu činnosti organizace:
Organizace se zřizuje v souladu s ust. § 27 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 35 odst.
1 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Organizace bude vykonávat:
a) Hlavní účel a předmět činnosti:
- Správa a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví obce Žeravice
b) Doplňkové činnosti:
8. Označení statutárních orgánů organizace:
Statutárním orgánem organizace je vedoucí příspěvkové organizace, který je do funkce
jmenován Zastupitelstvem obce Žeravice. Svého statutárního zástupce jmenuje vedoucí v
rámci své pravomoci.
9. Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována:
Organizace se zřizuje ke dni schválení 7. zasedání Zastupitelstva obce Žeravice
dne 22.12.2011 na dobu neurčitou.
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10. Vymezení majetku obce, s nímž bude hospodařit organizace:
Výčet majetku z vlastnictví Obce Žeravice, s nímž bude organizace hospodařit, je
uveden:
 v delimitačním protokolu - seznam svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, který
je přílohou č.1 této zřizovací listiny;
 v seznamu svěřeného drobného dlouhodobého majetku, který je přílohou č.2 této
zřizovací listiny;
 v seznamu nemovitého majetku dle aktuálního stavu ke dni 31.12.2011, který je
přílohou č.3 této zřizovací listiny;
Jak citovaný delimitační protokol, tak seznam svěřeného drobného dlouhodobého
majetku a seznam nemovitého majetku dle aktuálního stavu ke dni 31.12.2011 budou
každoročně
aktualizovány dle
inventarizačních seznamů příspěvkové organizace,
sestavených k poslednímu řádnému uzávěrkovému období a stanou se tak novými
nedílnými součástmi zřizovací listiny.
11. Vymezení majetkových práv a povinností:
Příspěvková organizace provádí předmět činností na svěřeném majetku obce.
11.2. Příspěvková organizace se při svém hospodaření řídí zejména zákonem
č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a předpisy vydanými k jeho provedení, jakož i závaznými pokyny zřizovatele.
11.3 Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném
zřizovací listinou.
Příspěvková
organizace
nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li jinak
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového
majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas.
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný
k výkonu činností, pro kterou byla zřízena, a to:
- bezúplatným převodem od svého zřizovatele
- jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele
Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména povinnost vést majetek
v účetnictví a analytické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to:
 zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele
 zvlášť majetek nabytý dalším způsobem

11.4. Příspěvková organizace může rozhodovat o pořízení movitých věcí a sjednání
služeb v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v rámci schváleného rozpočtu
příspěvkové organizace.
11.5.

Zřizovatel příspěvkové organizace uděluje předchozí souhlas k:
- plánu účetních odpisů organizace
- posílení investičního fondu z rezervního fondu
- k případnému přenosu výnosů z prodeje svěřeného
majetku do investičního fondu
- použití zisku z vedlejší činnosti jinak než v činnosti hlavní
- schválení dalších závazných vztahů mezi zřizovatelem a
organizací nad rámec závazných ukazatelů rozpočtu
(stanovení způsobu regulace mezd
a stanovení objemu prostředků na platy, stanovení dílčí účelovosti a podmínek
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čerpání prostředků v rámci příspěvku na provoz nebo dotace do investičního
fondu apod.)
- schválení zlepšeného hospodářského výsledku a jeho
rozdělení do fondů
(fond odměn a rezervní fond) v rámci vyhodnocení závazného vztahu a
finančního vypořádání.
11.6. Inventarizace majetku bude prováděna dle platných postupů účtování pro
příspěvkové organizace a pokynů zřizovatele. Příspěvková organizace je oprávněna
k tomu, aby nepotřebný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek sama
vyřazovala, prodávala a převáděla zřizovateli.
Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého
vlastnictví od svého zřizovatele bezúplatným
převodem pro ni trvale
nepotřebným, nabídne ho přednostně
bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li
zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím
souhlasu majetek
převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek níže
uvedených stanovených zřizovatelem, a to:
 vyřazení, prodej
nebo převod dlouhodobého hmotného majetku (tj.
strojů a zařízení a nehmotného dlouhodobého majetku) podléhá schválení
RMB;
 převod správy
dlouhodobého
hmotného majetku tj. budov a staveb,
které byly
předány příspěvkové organizaci k hospodářskému využití,
schvaluje ZOŽ;
O veškerém pohybu majetku vedeném v účetnictví je příspěvková organizace
povinna v průběhu roku informovat zřizovatele.
11.7 . Příspěvková organizace může volný, nebo nevyužitý majetek pronajímat bez
souhlasu zřizovatele na dobu určitou maximálně jeden rok nebo na dobu neurčitou
s měsíční výpovědní lhůtou,a to k účelu, k němuž je určen nebo k němuž je vhodný,
a to za dodržení příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
11.8. Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem i s majetkem získaným
vlastní činností s péčí řádného hospodáře pro jeho plné, efektivní a ekonomicky
účelné využití s péčí o jeho ochranu a zvelebení. Za tímto účelem je majetek
povinna pojistit dle pokynů zřizovatele.
11.9. Příjmy z vyřazení, prodeje a pronájmu majetku města svěřeného do správy
příspěvkové organizace zřizovatelem, jsou výnosem příspěvkové organizace.
11.10.Příspěvková organizace se dále při svém hospodaření řídí směrnicemi schválenými
zřizovatelem.
12. Závěrečná ustanovení:
12.1. Tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby Žeravice
schválilo v souladu s § 84 odst. 2, písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo obce Žeravice na svém 7. zasedání dne
22. 12. 2011.
12.2. Toto úplné znění

zřizovací listiny se vydává na základě zmocnění Zastupitelstva
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obce Žeravice na 7. zasedání dne 22. 12. 2011, usnesení č.5 , s platností a
účinností ze dne 22. 12. 2011
12.3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž všechny mají
platnost originálu.
Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží
zřizovatel.

V Žeravicích dne 22. prosince 2011

……………………………………………
Ing. Stanislav Pres
starosta obce Žeravice

