ZMĚNA zňrzov ACÍ LISTINY
MATERSKE SKOLY RTYNE NAD BILINOU
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Usnesením zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 15.3. 2006 podle ust. § 84 odst. 2
písmo e) zákona Č. 12812000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, podle ust. § 179
odst. 1 písmo a) zákona Č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle ust. § 27 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění se schvaluje změna zřizovací
listiny ze dne 25.9.2002 v následujícím znění:

Článek I.
Úplný název zřizovatele
OBEC:
SÍDLO:
IČO

Rtyně nad Bílinou
Rtyně nad Bílinou č.p.34, 41762
00266574

Idále jen zřizovatel 1

Článek II.
Název a sídlo příspěvkové organizace
Název organizace: Mateřská škola Rtyně nad Bílinou
Sídlo organizace : Rtyně nad Bílinou č.p.34, 41762
IČO organizace : 70983852
Právní forma organizace: příspěvková organizace

Článek III.
Hlavní účel organizace a předmět činnosti organizace
Hlavním účelem pro který byla příspěvková organizace zřízena je poskytování předškolního
vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,
základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat
nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.
V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve
škole.

Zařízení školního stravování zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců právnických
osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení.
Právnická osoba sdružuje:
Mateřskou školu Školní jídelnu -

předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 zák.
č.561/2004 Sb., (školský zákon)
předmět činnosti školního stravování je vymezen v § 119
zák. Č. 561/2004 Sb., (školský zákon)

Článek IV.
Doplňkové činnosti organizace
Bez povolení doplňkové činnosti.

Článek V.
Vymezení majetku předávaného organizaci
Zřizovatel předává organizaci majetek k užívání dle smlouvy
25.9.2002, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.

o výpůjčce

ze dne

Článek VI.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný zřizovatelem do funkce podle
§ 166 odst. 2 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2. Ředitel příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, vyplývající z § 164
a § 165 zákona Č. 561/2004 Sb.

Článek VII.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán - ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě obce. Při své činnosti je
povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, právními předpisy obce a
jeho vnitřními organizačními předpisy.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu a
funkci připojí ředitel svůj podpis a otisk razítka organizace.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat
jménem organizace.

Článek VIII.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou ..

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

Změna zřizovací listiny je platná dnem rozhodnutí zastupitelstva obce a účinná dnem
15.3.2006.
Tato změna ZL nahrazuje v celém rozsahu zřizovací listinu ze dne 25.9.2002, včetně jejich
dodatků. Smlouva o výpůjčce k užívání majetku ze dne 25.9.2002 zůstává v platnosti aje
nedílnou součástí změny zřizovací listiny.

ČlánekX.
Podpis zřizovatele

Ve Rtyni nad Bílinou dne 15.3.2006

jméno a funkce statutárního zástupce
zřizovatele (starosty) a kulaté razítko

