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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
vydává
Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Tišnov, Smíškova, příspěvková
organizace, IČ 49459705, dle přílohy č. … zápisu
II.

vydává
Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Tišnov, nám. 28. října, příspěvková
organizace, IČ 70283940, dle přílohy č. … zápisu
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Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
vedoucí odboru,
právník města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
vedoucí odboru,
právník města

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Mgr. Sebera
Martin, Ph.D.
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Anotace
Zastupitelstvu jsou předkládány k vydání dodatky zřizovacích listin základních škol
zřizovaných městem Tišnovem.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (30.11.2020
14:44)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Předkládané dodatky (č. 1 u ZŠ Smíškova a č. 2 u ZŠ 28. října) mění na žádost finančního
odboru způsob využívání investičního fondu tak, aby měly příspěvkové organizace možnost
čerpat prostředky z tohoto fondu na opravy svěřeného majetku bez omezení a bez nutnosti
vždy žádat zřizovatele o předběžný souhlas s čerpáním na opravy. Tento režim užívání
finančních prostředků bude nyní shodný u všech příspěvkových organizací zřizovaných
městem Tišnovem a umožní ředitelům těchto organizací jednodušší využití prostředků z
investičního fondu na opravy. Způsob pořizování majetku příspěvkovými organizacemi se
nemění.

Dodatek č. 1
zřizovací listiny Základní školy Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace
vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ustanovením § 178 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, schválený Zastupitelstvem města Tišnova na schůzi č. X
konané dne 14.12.2020 usnesením č. ZM/X/X/2020.

I.
Dosavadní znění ustanovení článku VI. odst. 3 písm. j) zřizovací listiny Základní školy
Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, vydané Zastupitelstvem města Tišnova dne
12.12.2016 se nahrazuje následujícím textem:
j) čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace podléhá
předchozímu schválení zřizovatelem;

II.
1) Další ustanovení předmětné zřizovací listiny zůstávají beze změn.
2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Tišnova a
účinnosti dnem 1.1.2021.
3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží
příspěvková organizace, dvě vyhotovení zřizovatel a jedno bude zasláno příslušnému
rejstříku.

……………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil,
starosta města Tišnova

Dodatek č. 2
zřizovací listiny Základní školy Tišnov, nám. 28. října, příspěvková
organizace
vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ustanovením § 178 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, schválený Zastupitelstvem města Tišnova na schůzi č. X
konané dne 14.12.2020 usnesením č. ZM/X/X/2020.

I.
Dosavadní znění ustanovení článku VI. odst. 3 písm. j) zřizovací listiny Základní školy
Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace, vydané Zastupitelstvem města Tišnova dne
12.12.2016 se nahrazuje následujícím textem:
j) čerpání fondu investic na pořízení dlouhodobého majetku příspěvkové organizace podléhá
předchozímu schválení zřizovatelem;

II.
1) Další ustanovení předmětné zřizovací listiny zůstávají beze změn.
2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem města Tišnova a
účinnosti dnem 1.1.2021.
3) Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží
příspěvková organizace, dvě vyhotovení zřizovatel a jedno bude zasláno příslušnému
rejstříku.

……………………………………………
Bc. Jiří Dospíšil,
starosta města Tišnova

