Obec Všenory
Č.j. :
Dodatek č. 3
ke Zřizovací listině z 30.10.2009, vydané
na základě usnesení č. 26 s účinností od 1.7. 2010
příspěvkové organizace Obce Všenory
Základní a mateřská škola IČO 72052635
vydaný v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zřizovací listina)
Čl. I.
Změna Zřizovací listiny
Tímto dodatkem č. 3 Zřizovací listiny:

1. mění se sídlo zřizovatele školy tak, že se dosavadní sídlo zřizovatele školy
U Hřiště 450, 252 31 Všenory mění na U Silnice 151, 252 31 Všenory.
2. mění se název příspěvkové organizace tak, že se dosavadní název
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory
doplňuje na: Základní a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory,
příspěvková organizace. Uvedený čestný název byl škole udělen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 17.10.2013 pod č.j.MŠMT
– 41505/2013-1 a následně byl schválen OZ Všenory na veřejném zasedání
OZ č. 22 dne 12.12. 2013 pod bodem č. 191/2013.
3. mění se článek III. Určení statutárního orgánu, odst. 2. Zřizovací listiny takto:
Ředitele v souladu s § 166 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje do funkce Obec Všenory na základě jím
vyhlášeného konkurzního řízení. Zřizovatel odvolává ředitele školy z funkce
pouze v případech vymezených § 166 školského zákona. Při jmenování a
odvolávání ředitele školy se zřizovatel řídí platným zněním školského zákona.
4. doplňuje se se čl. VII. Vymezení práv a povinností organizace ke svěřenému
majetku, odstavec 3 Organizace je povinna, o písmeno m) :
Organizace nabývá veškerý svůj majetek pro zřizovatele.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
Další ustanovení Zřizovací listiny z 30.10.2009, vydané na základě usnesení č. 26
s účinností od 1.7. 2010 příspěvkové organizace Obce Všenory Základní a mateřská
škola IČO 72052635 zůstávají beze změny.
1. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině je neplatný z důvodu chybného data podpisu
starosty obce Všenory na listině.
2. Nedílnou součástí dodatku č.3 Zřizovací listiny je Přehled nemovitého majetku
v majetku obce Všenory, využívaný Základní školou a mateřskou školou
Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace – příloha č. 1
3. Seznam movitého majetku je každý rok aktualizován v rámci inventarizace a
je dostupný na požádání v Základní a mateřské škole Josefa Kubálka
Všenory, příspěvková organizace.
4. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají
platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, druhé
vyhotovení obdrží zřizovatel.
5. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 1.11. 2019.
6. Dodatek č. 3 Zřizovací listiny byl schválen dne 24.10. 2019 Zastupitelstvem
obce Všenory na svém zasedání č. 13/2019 usnesením č. 12/13/2019.

Ve Všenorech

dne ………………………

Ing. Lenka Nejedlíková, v.r.
starostka

