OBEC OHAŘE
Příloha č. 1 dodatku č. 1 zřizovací listiny
Mateřská škola Ohaře, okres Kolín
Specifikace doplňkové činnosti
1. Za účelem lepšího využití svých hospodářských možností a odbornosti svých
zaměstnanců je příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost.
2. V doplňkové činnosti je organizaci dána možnost nikoli povinnost doplňkovou
činnost provozovat.
3. Okruhy doplňkové činnosti:
- stravovací služby pro cizí strávníky.
4. Doplňkovou činnost organizace provozuje na základě platných zákonů a
předpisů a při jejím provozování je povinna dodržovat následující podmínky:
a. doplňková činnost nesmí narušit plnění hlavního účelu činnosti organizace,
b. doplňkovou činnost sleduje organizace v účetnictví odděleně od činnosti
hlavní,
c. ceny v doplňkové činnosti je nutné kalkulovat tak, aby činnost nebyla ztrátová
ani zisková,
d. pro zabezpečení úkolů souvisejících s doplňkovou činností využije organizace
odbornost svých zaměstnanců,
e. pro doplňkovou činnost lze použít shodný majetek jako pro činnost hlavní,
včetně shodných práv a povinností pro hospodaření s tímto majetkem,
f. svěřený majetek užívá organizace účelně a hospodárně za účelem
poskytování služeb občanům a potřebám obce,
g. rozpočet doplňkové činnosti, stejně jako případné cenové úpravy, stanovuje,
monitoruje, hodnotí a nese za ně odpovědnost ředitel organizace,
h. mzdové zabezpečení zaměstnanců doplňkové činnosti je zahrnuto a hrazeno
z doplňkové činnosti, nezahrnuje se do závazných ukazatelů, tj. do limitů
mzdových prostředků a limitu počtu pracovníků,
i. společné náklady na hlavní a doplňkovou činnost (el. energie, teplo, voda,..)
musí účetní jednotka rozdělit na základě propočtu mezi tyto činnosti a provést
jejich proúčtování minimálně vždy pololetně a ke konci kalendářního roku,
j. účetní doklady v oblasti doplňkové činnosti zpracuje a vydá ředitel organizace
nebo jím pověřená osoba, ředitel odpovídá za jejich úplnost, pravdivost a
správnost.
5. Ředitel organizace zpracuje a vydá v návaznosti na stanovené podmínky
směrnici, kterou předloží zřizovateli ke schválení do 1 měsíce po nabytí účinnosti
této změny zřizovací listiny.
6. Doplňková činnost není provozována za účelem zisku, vytváří podmínky pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb občanů obce, tj. není živností
podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon.

Tato příloha je nedílnou součástí změny zřizovací listiny - Dodatku č. 1.
V Ohařích, dne 16. 12. 2008

