OBEC OHAŘE
se sídlem Ohaře 45, 281 30 Ohaře

ZMĚNA ZŘIZOVACÍ LISTINY
DODATEK Č. 2
Zastupitelstvo Obce Ohaře na základě svého usnesení č. 8/09 ze dne 18. 09. 2009 dle
ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, podle
ustanovení § 27 - §37 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších prováděcích předpisů
mění a doplňuje
zřizovací listinu Mateřské školy Ohaře, okres Kolín ze dne 31. 10. 2007 následovně:

V.
Vymezení majetku
Za bod 5.1. se vkládá nový bod 5.2.:
Majetek, který příspěvková organizace po svém zřízení v dalším období své činnosti pořídí,
nabývá pro svého zřizovatele. Nově nabytý majetek je tedy po nabytí ve vlastnictví
zřizovatele, který ho bez dalšího dnem jeho pořízení předává příspěvkové organizaci do
správy. Hodnota nově pořízeného majetku je vyčíslena v přírůstkovém seznamu, který se
stává součásti inventarizačního soupisu majetku. Přírůstkový seznam se vyhotovuje
nejméně jednou za rok a je součásti roční účetní uzávěrky.
Vymezení majetkových práv a další hospodaření s nově nabytým majetkem je totožné
s majetkem již dříve předaným organizaci do správy a je uvedeno v oddílu V. a VI. Zřizovací
listiny, přičemž zřizovatel stávající majetek a majetek nabývaný po začátku platnosti zák. č.
477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, nerozlišuje.
Číslování stávajících bodů 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. se posouvá, tj. mění na 5.3., 5.4., 5.5.,
5.6., 5.7., přičemž se obsah nemění.

IX.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Za bod 9.3. se vkládá nový bod 9.4.:
Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho
rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele.
Stávající bod 9.4. se mění na bod 9.5., přičemž obsah zůstává stejný.
Ostatní ustanovení vydané zřizovací listiny ze dne 31. 10. 2007 nejsou touto změnou
dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí vydané zřizovací listiny.

V Ohařích dne 18. 09. 2009

.............................................................
Ing. Viera Obešlová – starostka obce
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