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Zaspup,ite|stVo hIavního města Prahy vydává na základě

ustanovení 59 odst. 2 písm. i)

1ffi.Ěď5č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších p edpisr3, ustanovení
iffi;,#ákoňa; č. 56112004 Sb., o p edškolním,základním, st edním, vyššímodborném
ďíiňéffi- vzdětávání (školsk zákon), ve znění pozdějšíchp edpisrJ a ustanovení 23 odst. 1
-" pírgl
r1Oo,n3 č. 25O12OO0 Sb., o rozpoČtorn ch pravidlech zemních rozpoČtr3, ve
b)
1á._?r.
t",znění
pozt]ějšíctr p edpisr3, tuto

ZŘuZOVACÍ LISTINU
p íspěvkovéorganizace

St ední odborná škola, Praha 5, Drtinova 31498
(dále jen,,organizace")

cl. I
označeni z izovate|e
Hlavní město Praha, se sídtem Mariánské náměstí 2l2, 110 01 Praha

cl. II
Název organizace
St ední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3l49B

čl. ttt
Sídlo organizace
150

00

Praha 5, Dftinova 3l49B

čl. IV
Identifikační čísIoorganizace
IČ: a5 24B 001

cl. V
Právní forma organizace
P íspěvková organizace

1, IČ: 00064581

:

;

';

čl. vt
Vymezení htavního ričelu a p edmětu Činnosti organizace
organizace poskytuje vzdělávání ve wdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k d]osažení st edního vzdělání s u učnímlistem a st edního vzdě!ání s maturitní zkouškou.

čl. vtl
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je editel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního
města prahy. Ř-eoitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak,
žeknapsanému nebo vytištěnému názvu organizace p ipojí svr3j vlastnoruČní podpis.

cl.

vilI

Vymezení majetku ve vlastnictlti z izovatele p edávaného organizaci
k hospoda ení

movit majetek
je uloŽen
jehoŽ
soupis
inventární
podle stavu inventaiizace ke dni 31. IZ. 20t4,
u organizace, včetně veškeréhomovitého majetku po ízeného Či získanéhoorganizací do
vlastňicwí zizovatele po 31. t2. 2OL4 a veškerého movitého majetku získanéhoorganizací
po 31 , L2.20L4 od jiné p íspěvkové organizace zYizovatele, jestliŽe se jednalo o majetek
p ebytečn, . Svě eny majetek vede organizace ve svém ČetnicWí.
ZYizovatel p edává organizaci k hospoda ení pro pot eby plnění jejích rikoh]

c!.

Ix

Vymezení majetkov ch práv organizace

1.

organizace má p i hospoda ení se svě enym majetkem zYizovatele tato práva vlastníka:

Činnosti, _ pro kten byla organizace
z
listině
izovací
z ízena a dalšíchrjkolťr vymezenych v této
, b) nakládat s movit m majetkem v rámci p edmětu Činnosti vymezeného v této z izovací

a) majetek držet a užívatk zajištěníp edmětu
listině,

c)

p i likvidaci neupot ebitelného majetku a odprodeji p ebyteČnéhomovitého majetku
postupovat podle Zásad pro nakládání s p ebyteČn, m a neupot ebiteln, m movitYm
majetkem ve vlastnicWí hlavního města Prahy, kten je svě en p íspěvkou m
organiza cím z ízenym hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v p íloze Č.2 této
z izovací listiny,

d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o u p jČce svě eného majetku, a to na

dobu
jednoho
určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s rn povědní lhr]tou do
roku, bez omezení rn povědních dťrvodr].

ostatní práva vlastníka svě eného majetku vyŠeneuvedená vykonává z izovatel
a organizaceje oprávněna je vykonávat jen po p edchozím rozhodnutí z izovatele.

2.

organizace je oprávněna nab vat nemovit majetek.. pro svého z izovatele Pouze Po
p óacnozím písemnémsouhlasu z izovatete, na základě usnesení Zastupitelsfua hlavního

města prahy, p ičemžse takov nemovit majetek bude mít za svě en' organizaci Po
jeho uyr..ániu pllror. e . 1 této z izovací listiny. Movit majetek nabyvanY organizací
konu,
pro 5uér,, o zyizovatele se má za svě eny organizaci oka.mžikem r]Činnosti Právního
'jímž
je
Povinna
by| organizací majetek nabyt do vlastnictví z izovatele. Organizace
majetek
vat
nab
jejichž
bude
základě
Pro svého
vkládat oo Íiuri"lran,Črrsmluv, na
ch
rozPoČtov
o
z izovatele, odka z na ustanove ni g zj Óast. 4 zákona Č. 250 l20o} Sb.,
pravidlech rzemních rozpočtr3, uě znění pozdějšíchp edPis , v souladu s nímŽ bude
p íslušn,právní rjkon činěn.
3. organizace má p hospoda ení se svě enym majetkem z izovatele zejména tYto
povinnosti:

i

a) využilvat svě eny majetek čelně a hospodárně,
b) svě eny majetek vést v p edepsané evidenci a v četnicfuí,
c) svě en, majetek udržovat, pečovat o jeho.. zachovánÍ, Provádět jeho oPraVY
d)

zajišťouut póriooické revize v souladu s obecně závaznymi Právními P edPiSY,
jakoŽ
chránit svě eny majetek p ed poškozením, ztrátou, zniČenímČiodcizením,
proti neoprávněnyrn zásahťrm jinych subjektťr,

a
i

edky k ochraně svě eného majetku z izovatele P ed
e) využívatvšechny právní prost
'pri
vČas

f)
-'
4.
5.

uplatňování a hájení práv vtastníka (z izovatele) a
neoprávněnymi iaiar.1v u
obohacení vr]Či
uplatňovat právo nu náhruou ťrooy a právo ná vydání bezdťrvodného
odpovědnym subjekt m,
za ízení
dodržovat pravidla pro zadávání ve ejnych 'zakázek Škola Školsk'ch
HMP,
Radou
schválená
Prahou,
prnspcvr<orn ch organíza cí zYízenych hlavňím městem

a na základě
organizace je povinna provádět pravidelnou roČníinventarizaci majetku.
soupis p ír stkr3 a bYtkťr movitého majetku,
ňróuóáun,írcňlnventur p edávat z izovateli
na veŠkerYch
organizace je povinna použilvat u svého názvu togo hlavního města PrahY
plakáty, letáky, Prezentace, vstuPenkY,
ňr;p;g.čníchmateriálóch (webové. stránky,
inzeráty apod.) a informačních tabulích,

čl. x
oplňková činnost organizace
27 odst, 2
okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na .základě ustanovení
Ve znění
písm. g) zákona č. 250l2loo Šu.,o rozpoČtór,n ctr pravidlech zemních rozpoČt ,
pozdějších p edpisťr následovně:

1.

pronájem svě enych nebytovYch prostor,

h]avního
organizace mťrževykonávat doplňkovou činnost za p edpokladu, Že nenaruŠÍPlnění
čelu organizace.

cl. xI
Zajištění kontroly organizace
prováděné 9r99nY z izovatele
organizace je povinna umožnit a strpět kontroty hos_po.d9 ení
hosPoda enÍ.
a dodržovat pokY nly z izovatele pro oigunizaci a provádění kontrol

čl, xtt
centralizované zadávání ve ejn, ch zakázek
zadávání
organizace je povinna dodžovat pokyn y z izovatele ve věcech centralizovaného

ve ejn''ch zakázek.

čl. xttl
vymezení doby, trd kterou je organizace z izena
Organizace je zYízena na dobu neurčitou,

cl. xIV
závěrečná ustanovení

1.

a tělorn chovY
organizace byla zízena ke dni 1. 1. tggz MinistersWem ŠkolsWlmládeŽe
Čťpodč.j.: 13 336192-26 ze dne 2, L, t99Z,

Rozhodnutím tvšur Čn č.j. 34oogl2000-14 ze dne
k 1. 1. 2001 do pr3sobnosti kraje Hlavní město Praha.

1. 1. 2001

p eŠlaorganizace

4.2002 bYlo
Usnesením Zastupitelstva htavního města PrahY Ě 4OltL ze dl. 4.
57B se St ední
schváleno sloučeníSt edist<a praktického vyučovánÍ,Praha B, Molákova
s ťrČinnostíod
3
Drtinova
5,
Praha
odbornou školou a st eoním odbornym učilištěm,
St
t.7. zo1zi tím, že nástupnickou organizací je St ední odborná Školaa ední odborné
učiliště,Praha 5, Drtinova 3.

z.

Touto

z

RadY
izovací listinou se zrušu je zYizovací listina organizace schválená usnesením

města PrahY
izovací listina byla schválena usnesením ZastupitelsWa hlavního
č. 6/15 ze dne 28.4.2011 a nab,filá činnosti dnem 1. 6. 20tL.

3. Tato z

XXx
Změna zYizovací listiny p íspěvkové organizace:
schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města PrahY Č. 31/55 ze dne 19. 9. 2013
nabyla ričinnosti dnem 1. 10. 20L3,
schválená usnesením Zastupitetswa hlavního města PrahY Č. 40137 ze dne 19. 6. 20L4
nabyla ričinnosti dnem 1. 9, 20t4,
schválená usnesením Zastupitelswa hlavního města PrahY Č.9/9B ze dne 10.9.2015
nabyla ričinnosti dnem 1. 10. 2015.

v praze dne

7Ir.

[}$"

./015

Adriana krnáčová
primátorka hlavního města Prahy

P íloha č. 1 ke z izovací lístíněp íspěvkovéorganízace St ední odborná škola, Praha 5,
Drtínova 3/498

Vymezení nemovltého majetku z izovatele,
kten se p íspěvkovéorganizaci p edává k hospoda ení.
Organizace nemá svě eny žádny nemovit majetek.
Rozpis nemovitého majetku a staveb tvo ícíchjeho součást,

a) Budovy
katastrální zemí

Císlo evid.

císlo popis.

Císlo parc.

Vríměra (m')

zo

sob vvužití

Císlo Darc.

Poznámka

b) Pozemky
katastrální rjzemí

Druh

Poznámka

c) Ostatní stavby

katastrální zemí

Císlo Darc.

specifikace

Poznámka

P íloha č, 2 ke z ízovacílístíněp íspěvkovéorganizace St ední odborná škola, Praha
Drtínova 3/49B

'

,,Zásady pro nakládání s p ebytečn, m a neupot ebiteln, m movidm majetkem ve
vlastnictví hlavního města Prahy, kteď je svě en p íspěvkov, m organizacím
z izenim hlavním městem Prahou"
I.

Neupot ebiteln, m movitYm majetkem se rozumí majetek
p ebytečn m

nefunkČnÍ, urČen,i k likvidaci.

II.

movidm majetkem se rozumí majetek

funkČnÍ,ale pro pot eby
p íspěvkové organizace z ízenéhlavním městem Prahou (dále jen ,,p íspěvková organizace")
již nepot ebn, , Takou to movit majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat,
pokud nebude ťrčelnějšísvě it jej jiné p íspěvkovéorganizaci, což zajišťuje editel
p íspěvkovéorganizace na základě pokynu editele p íslušnéhoodboru Magistrátu hlavního
města Prahy vydaného se souhlasem p íslušnéhočlena Rady hlavního města Prahy.

o

ilI.

likvidaci neupot ebitelného, tzn. nefunkčníhomovitého majetku, rozhoduje editel
p íspěvkové organizace na základě návrhu vy azovací komise p íspěvkové organizace,
jestliže se však jedná o movit majetek, jehoŽ součástíje jakákoli mechanika a jehoŽ
po izovací cena zároveň p esahuje 10.000,- KČ, musí blft součástí návrhu na vy azení
majetku vyjád ení servisní organizace.

O prodeji

N.

p ebytečnéhomovitého majetku, jehoŽ odhadní cena stanovená odbornym
odhadem nep esahuje 150.0OOr- Kč, na základě návrhu editele p íspěvkovéorganizace

rozhoduje editel p íslušnéhoodboru Magistrátu hlavního města Prahy
projednání s p íslušnymčlenem Rady hlavního města Prahy. Návrh rozhodnutí pro
uvedené p ípady je p ílohou č. 1 těchto zásad,

po
oba

V.

o prodeji p ebytečnéhomovitého majetku, jehoŽ odhadní cena stanovená odbornym
odhadem p esahuje 150,0OOr- Kč, navrhovaného k prodeji editelem p íspěvkové
organizace rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě p edkladu p íslušného
člena Rady htavního města Prahy zpracovaného p íslušnym odborem Magistrátu hlavního
města Prahy.

a

P íloha č. 1 k žásadám pro nakládání s p ebytečnym
neupot ebítelnym movítym
majetkem ve vlastníctvíhlavního města Prahy, ktery je svě en p íspěvkovym organízacím
z ízenym hlavním městem Prahou"

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MArETKU
Navrhovatel

(uživatel): editel p íspěvkové organizace

umístění:

dtto

P edmět:
Inv.

číslonázev

typ

Dr]vod vy azení:

Neopravitelny

Zpr3sob

po

.

cena

zr]stat.

- viz odborny posudek

vy azení:
Likvidací

cena

l

Nepot ebny

l

Odprodejem

rok po . (Wr.)

Stanovisko vy azovací komise p íspěvkové organizace:

l

souhlasíme s likvidací

Schválil:

Odprodejem

editel p íspěvkové organizace datum:
podpis
edite! odboru

radní hl. m. Prahy
/ náměstek primátora hl. m.

MHMP
Prahy

datum:
podpis

datum:
podpis

