
Město Břeclav vydává v souladu s platnými zákony a na základě usnesení Zastupitelstva města Břeclavi ze dne

24,06.2020 tuto novou Zřízovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A,
příspěvkov á or ganuace, ňízeté ke dni 0 l .0 1 . 1 996 :
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Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

Hlavním účelem ňízení příspěvkové organizaceje poskytování qýchovy avzďě|ávání.

Předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 56112004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděIáváni (škols§ý zákon) v platném znění

a prováděcími předpisy k němu.

Příspěvková or ganizace vykonává činnost těchto škol :

. základní škola

Základní škola zabezpečuje základní vzdélávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

učení a na jejich záklaďě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fuzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty

ažívotni prostředí, b;ft ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám,

poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi
při roáodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

zřizovací listina

čt. I.
zřizovatel

Město Břeclav

náměstí T, G, Masaryka4213,690 8l Břeclav

Břeclav

0028306 1

čt. u.
Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové otganizace

Záklaďni škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace

Na Valtické 641131A,691 4l Břeclav

634 34 474

01.01.1996

čt. m.
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4. Příspěvková or ganizace vykonává činnost těchto školský ch zařizení:

o školská zaíízení pro zájmové vzdělávání

Zájmové vzdéIáváni poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na Ňzné

oblasti.

o zaíizeni školního stravování

Příspěvková organizace zajišťuje závodní stravování ve vlastním zaíízeni závodního stravování.

čt. ry.
Okruhy doplňkové činnosti

l . Jako činnosti navazujíci na hlavní čimost příspěvkové organizace nebo činnosti sloužící k účelněj šímu vytlžiti
odbornosti zaměstnanců a majetku příspěvkové organizace ňizovatel povoluje vykonávat příspěvkové

organízací tyto doplňkové činnosti:

r hostinská činnost, stravování cizích strávníků

o pronájem svěřených nebytov}ch prostor

o pronájem svěřených bytotlých prostor

2. Zřizovatel stanoví následující podmínky vrýkonu doplňkové činnosti:

o doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost příspěvkové

organizace nebo ohrožovaljejí kvalitu, rozsah a dostupnost,

o doplňkovou činnost příspěvková organizace vykonává v souladu s dopadající právní úpravou,

příspěvková organizace si je zejména povinna před zahájením qýkonu doplňkové činnosti zajistit

veškerá poďebná oprávnění,

o doplňková činnostje sledována a účtována odděleně od činnosti hlavní,

r příspěvková organizace je povinna dodržovat další podmínky qýkonu doplňkové činnosti stanovené

ňizovatelem

čt. v.
Statutámí orgán a způsob jukY- vystupuje jménem příspěvkové organizace

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává ňizovatel.

2, Ředitel jedná a vystupuje jménem příspěvkové organizace samostatně. Za příspěvkovou organizaci se

statutární orgán podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu, popř. otisku razítka

příspěvkové organízace připojí svůj podpis. V případě elektronic§ich dokumentů je povinnost splněna

přiložením elektronického podpisu s časoqfm razítkem.

3. Ředitel řídí příspěvkovou organizaci, plni povinnosti vedoucího příspěvkové organízace a další úkoly

vyp lývaj ící z obecně záv azný ch právních předpisů.

4. V době nepřítomnosti ředitele jedná jménem příspěvkové organizace osoba pověřená ředitelem k jeho

zastupování v souladu s vniřním předpisem příspěvkové organízace. Tato osoba je zaměstnancem

příspěvkové or ganizace.
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čt. vt.
Vymezení majetku

l. Nemovitrý majetek ve vlastnictví ňizovatele užívá příspěvková organizace dle smlouvy o ýpůjčce uzavřené

mezi ňizovatelem a příspěvkovou organizaci.

2. Movi|f majetek ve vlastnictví ňizovatele, ktený byl svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření, je vymezen

v příloze č. l, která je nedílnou součástí této ňizovací listiny.

3. Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zíízovatele, nestanovili zvláštni právní předpis nebo tato

ňizov ací listina j inak.

4. Příspěvková organizaceje oprávněna do svého vlastnictví nabývat majetek

a) bezuplatným převodem oď ňizovatele,

b) darem s předchozím písemným souhlasem ňizovatele,

c) děděním; bez předchozího písemného souhlasu ňizovatele je příspěvková organizace povinna dědictví

odmítnout, nebo

d) jiným způsobem zakládajícím převod či přechod vlastnického práva na příspěvkovou organizaci bez

předchozího písemného souhlasu ňizovaíele.

Příspěvková organizace je oprávněna do svého vlastnictví takto nabývat qýlučně majetek potřebný k qýkonu

činností, pro které byla ňizena.

5. Na základě této ňizovací listinyje příspěvková organizace oprávněna nabývat do svého vlastnictví

. dlouhodobý nehmotný majetek, u kíerého doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění

nepřesahuje částku 60 tis. Kč,

. samostatné hmotné movité věci nebo soubor hmotných movitrých věcí s dobou použitelnosti delší než
jeden rok, kdy ocenění jedné věci včetně příslušenství nebo ocenění souboru nepřesahuje částku

40 tis. Kč,

přičemž vymezení těchto druhů majetku je uvedeno v příslušném právním předpisu o účetnictví v platném

zněni a v souvisejících prováděcích předpisech pro účetní jednotky, které jsou příspěvkovrými organizacemi.

6. Organizace je rovněž oprávněna nabývat do svého vlastnictví krátkodobý majetek, pohledávky, popř, jiná

aktiva, ato zejména zásoby materiáIu, zboží.

7. Příspěvková organizace je oprávněna s předchozím písemným souhlasem ňízovateLe nab;ft pro svého

ňizovatele majetek potřebný k qýkonu své činnosti, pro kterou byla ňízena ato:

o nehmotn:ý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterého ocenění převyšuje částku

500 tis. Kč bez DPH,
. samostatné hmotné movité věci nebo soubor hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než

jeden rok, kdy ocenění jedné věci včetně příslušenství nebo ocenění souboru převyšuje částku

500 tis. Kč bez DPH,
r kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturni hodnoty, kdy ocenění jednoho předmětu

převyšuje částku 500 tis. Kč bez DPH,

přičemž vymezení těchto druhů majetku je uvedeno v příslušném právním předpisu o účetnictví v platném

zněnía v souvisejících prováděcích předpisech pro účetníjednotky, kteréjsou příspěvkoqými organizacemi.

8. Příspěvková organizace je dále povinna vyžádat si předchozí písemný souhlas ňizovatele k nabytí:

o nemovitého majetku,

o při pořízení silničních motoroých vozidel
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9. Příspěvková organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu ňizovatele nabýt pro svého

zřizoyatele majetek potřebný k qikonu své činnosti, pro kterou byla zíízen4 neuvedený v předchozích

ustanoveních. Příspěvková organizace je povinna ňizovateIe dvakrát ročně informovat o nabytí majetku

pro svého ňizovatele, a to o stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního pololetí vždy nejpozději

do dvaceti dní po skončení kalendářního pololetí. Zíizovatelje oprávněn rozhodnout o svěření takto nabytého

majetku k hospodaření příspěvkové organizaci či o jiném způsobu užíváni takového majetku. Do doby

rozhodnutí zíizovatele je příspěvková organizace oprávněna takto naby!ý majetek držet, nakládat s ním

aužívat apožívaí plody a užitky vrozsahu oprávnění vztahujících se kmajetku svěřenému khospodaření

příspěvkové or ganizaci.

Vedle majetku specifikovaného v předchozích ustanoveních je příspěvková orgatizace oprávněna užívat

majetek jiných subjektů na základě uzavřených smluv.

čt. vu.
Vymezení majetkoú.h píáv apovinností

Příspěvková organizace je povinna a oprávněna vypůjčený nemovit} majetek, svěřený moviť} majetek,

majetek nabyty pro ziizovatele, o jehož svěření do uživání zíizovatel dosud nerozhodl (dále jako ,,majetek

určený ke svěření"), jakož i majetek, ktený má příspěvková organizace ve vlastnictvi, držet a hospodárně

využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkov}ch činností dle této ňizoyací listiny,

pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci

a vést jej v účetnictví. Příspěvková organizace je povinna majetek dle předchozí věty chránit před zničením

a poškozením, chránit před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy,

Příspěvková organizace je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit,

aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv ztěchto závazktt vyplývajících. Příspěvková organizaceje povinna

včas uplatňovat právo na nákadu škody nebo právo na lydání bezdůvodného obohacení.

Příspěvková organizace není oprávněna svěřený majetek zatižit, nestanoví-li tato ňizovací listina či předpis

vydaný zřizovatelem jinak.

Příspěvková organizace je povinna majetek, ktery byl příspěvkové organizaci vypůjčen a ktery se stane

pro příspěvkovou organizaci trvale nepotřebný, vrátit ňizovateli. Pokud se stane majetek, ktený příspěvková

organizace nabyla do svého vlastnictví beáplatným převodem od zíizovatele, pro ni trvale nepotřebný,

nabídne ho přednostně bezuplatně ňizovatel| Nepřijme-li ziizovatel písemnou nabídku, může příspěvková

organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek

stanovených ďizovatelem.

Svěřený majetek, majetek určený ke svěření i majetek, ktery má příspěvková organizace ve vlastnictví, jenž se

stane pro příspěvkovou organizaci neupotřebitelný pro své poškození, opotřebení, zastarání užitttých

vlastností nebo pro nákladnost provozu již nemůže řádně sloužit svému účelu, je příspěvková organizace

oprávněna vyřadit z účetnictví a fyzicky zlikvidovat či zpeněžit pouze v souladu s předpisem rydaným
zíizovate|em.

Svěřený majetek, majetek určený ke svěření i majetek, ktený má příspěvková organizace ve vlastnictví je

příspěvková organizace oprávněna prodat. Je-li pořizovaci cena majetku dle předchozí věty vyšší než

40 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, je prodej možný pouze po předchozím písemném

souhlasu zřizovate\e a za podmitek stanovených zíizovatelem. Prodej se vždy realizuj e za cenu v místě a čase

obvyklou. Výnosy z prodeje majetku jsou příjmem ňizovatele.

10,
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7. Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu ňizovatele pronajmout svěřený majetek a majetek

ve rnýpůjčce na dobu katší jednoho roku. Příspěvková organizace je povinna prostory učeben, tělocvičen,

školních jídelen a sportovišť pronajímat přednostně pro využití školní mládeží a dětmi. Pronájmy majetku

na dobu delší než jeden rok včetně pronájmu na dobu neurčitou, je příspěvková organizace oprávněna

uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem ňizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými

ňizovatelem. Při pronájmu svěřeného majetku je příspěvková organizace povinna sjednat rnýši nájemného

v místě a čase obvyklém, nižší nájemné je možné sjednat pouze s předchozím písemným souhlasem

ňizovatele. Příjem z pronájmu majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej vede v účetnictví

odděleně.

Příspěvková organizace si je oprávněnabez souhlasu ňizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovi|i a movit5í

majetek, ktery nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratšíjednoho roku. Na dobu delší

než jeden rok si je příspěvková organizace oprávněna pronajmout nebo vypůjčit nemovi§í a movitý majetek,

ktery nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu ňizoyatele

a v souladu s podmíŇami stanovenými ňizovatelem. Při pronájmu nemovitého a movitého majetku je

příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě a čase obvyklé nebo nižší, vyšší nájemné je možné

sjednat pouze s předchozím písemným souhlasem ňizovatele.

Příspěvková organizace je povinna hlásit ňizovateli všechny účetní a majetkové změny váahující se
k vypůjčenému, svěřenému majetku a majetku, ktery má ve vlastnictví v rámci řádné inventarizace,

kterou provádí dle pokynů ňizovatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Příspěvková organizace není oprávněnabez předchozího písemného souhlasu ňizovatele uzavírat jakékoliv

smlouvy s objemem plnění přesahujícím 500 tis. Kč bez DPH. Předchozí písemný souhlas ďizovatele se

vyžaduje i pro případ, kdy příspěvková otganizace v pozici veřejného zaďavatele dle dopadajícího právního

předpisu o veřejných zakázkách v platném znění hodlá zahájit zadávací řizeni s objemem plnění veřejné

zakázl<y přesahujícím 500 tis. Kč bez DPH. Příspěvková organizace je v takovém případě povinna ďídit
komisi pro hodnocení nabídek a zřizovatel má právo jmenovat do takové komise nadpoloviční většinu členů.

Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jejížvymáhání se jevíjako neúspěšné

nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou pouze v případě, že celková hodnota

pohledávek bez příslušenství, vmiklých wči témuž dlužníkovi v průběhu ří let od vmiku první pohledávky,

nepřesáhne částku 5.000 Kč. Na vyžádáni ňizoyatele doloží příspěvková organizace u těchto pohledávek,

že jejich vymáhání je neúspěšné nebo by bylo neúměrně nákladné. Vostatních případech může příspěvková

organizace upustit od vymáhání pouze po předchozím písemném souhlasu ňizovatele.

Příspěvková organizaceje oprávněna uzavírat smlouvy o dodávkách zboží a služeb s osobami blizkými (§ 22

zák. č. 8912012 Sb.) statutárnímu orgánu či osobami se statutárním orgánem či jeho osobami blízkými jinak

spojenými pouze po předchozím písemném souhlasu ňizovatele a za ceny v místě a čase obvyklé.

V rámci využiti majetku se příspěvková organlzace povinna dbát na to, aby její činnost byla obecným

přínosem pro město Břeclav a jeho obyvatele. Při vynakládání prostředků na vyrržití majetku je proto

příspěvková organizace povinna primárně vytlžívat služeb příspěvkových organizací zřízených zíizovatelem

či právnických osob s účastí ňizovatele.

Příspěvková or ganizace není oprávněna

c ňizovat školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti attadace,
o zak|ádat právnické osoby podle zákona o korporacích a účastnit se na podnikání těchto osob,

r zajišťovat závazl<y jných osob,

o přijímat a poskytovat půjčky bez předchozího souhlasu ňizovatele s výjimkou poskytování půjček

z fondu kulturních a sociálních pořeb,
o sjednávat úvěry a směnečně se zayazovat,

8,

11.
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. uzayírat smlouvy o koupi najaté věci bez předchozího souhlasu zřizovatele,
o nakupovat nebo bez předchozího souhlasu zíizovatele přijímat jako protihodnotu za své pohledávky

wči jiným osobám akcie či jiné cenné papíry,

o poskytovat dary, s v},jimkou darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného

peněžního fonduzřízeného pro sociální účely, prospěchov}ch stipendií a ocenění.

15. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel

ve vniřním organizačním předpisu příspěvkové organizace stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých

zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i okuh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná

odpovědnost. Ředitel stanovuje vnitřní organizační řád, stanovuje organizační strukturu a vnitřní směrnice,

l6, Příspěvkováorganizace odpovídá za škodu vzniklou na lypůjčeném a svěřeném majetku anazdraví třetích

osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci,požámí ochrany a životního prosďedí.

17. Majetkovápráva nevymezená příspěvkové organizacitouto zíizovací listinou vykonává ňizovatel.

čt. vttt.
Hospodaření

1. Finanční váah příspěvkové organizace k rozpočtu zíizovatele, zejména rnýše příspěvku a závazné ukazatele

pro hospodaření budou stanovovány ňizovatelemvždy na každý kalendářní rok.

2. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly ňizovatelem a jím pověřeným osobám

vrozsahu a způsobem, daným pokyny ňizovatele. Příspěvková organízace je povinna předložit ňizovateli
napožádání nejpozději do 7 pracovních dnů od vyzvy všechny dokumenty, o které je požádána a které se

v ztahují k j ej í činnosti.

3. Finanční hospodaření příspěvkové organizace je upraveno příslušnými právními předpisy o rozpočtov,ých

pravidlech v platném znéní, o účetnictví v platném znění, školslsým zákonem v platném znění.

čt. tx.
ostatní ustanovení

1. Příspěvková organizace vytváří rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních asociálních
potřeb.

2. Zíizovatel schvaluje tvorbu rezervního fondu a fondu odměn v souladu s příslušnými právními předpisy

o rozpočtoých pravidlech v platném mění.

3. Zřizovatel schvaluje odpisorný plán, přičemž peněžni prostředky ve uýši odpisů hmotného a nehmotného

dlouhodobého majetku jsou zdrojem fondu investic v souladu s příslušnými právními předpisy

o rozpočtoqých pravidlech v platném znění.

4. Příspěvková organizace je odpovědná zaíádné plnění sqých daňoqých povinností plynoucích zjejí činnosti.

5. Příspěvková organizace sestawje účetní závěrku v souladu s příslušným právním předpisem o účetnictví

v platném znétí a v souladu s příslušnými právními předpisy, kter.ými se provádějí ustanovení právního

předpisu o účetnictví v platném znění, pro účetní jednotky, které jsou příspěvkouými organizacemi, Zřízovate|

si vyhrazuje právo ověření účetní závérlq.

6. Příspěvková organizace zpracovává a překládá ňízovateli rozbory hospodaření příspěvkové organizace

la záklaďé pokynu zíizov atele.
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7. Další práva a povinnosti zŤizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou stanoveny v této zíizoyací listině,

se řídí příslušnými právními předpisy. Příspěvková organizace je povinna dodržovat metodické pokyny,

zásady, směrnice a další předpisy určené pro příspěvkové organizace lydané ňizovate|em, zejména je

příspěvková organizace povinna řídit se pokyny zíizovatele při zajišťování voleb do veřejných orgánů,

píi organizaci řešení mimořádných událostí, při organizaci spravování veřejných hřišť, při využíti prostor

organizace pro veřejné účely, při sjednávání pronájmů neby.toqých prostor atd.

čt. x.
Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena

Příspěvková organizaceje zíízena na dobu neurčitou.

l.

čt. xI.
závérečná ustanovení

ZŤizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem města Břeclavi drrc 24.06.2020

a účinnosti od 01.07 .2020. Nabl.tím účinnosti této ňizovací listiny pozbývá účinnosti zíizovací listina ze dne

19.11.2009 včetně všech jejich dodatků.

Tato ňízovací listina je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nicllžkaždé má platnost originálu, jedno

lyhotovení obdrží příspěvková organi zace a tři vyhotovení ň ízov atel.

V Břeclavi dne 2 4 -06, 2Í120

[MĚST0 BŘECLAV

Bc. Svatopluk Pěček
starosta

2.
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Příloha č. 1 ke zíwovací listině příspěvkové organizace

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace
lčo ezqzqqlq

Majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření
k30.06.2020

Úaa;e v této příloze jsou zpracovány dle Inventarizaěního záanamu o provedení řádné
inventarizace majetku k3I.12.2019, který příspěvková organizace vyhotovila 20.01 .2020
nazákladě ěI. 5 Směrnice o nakládání s majetkem ve správě příspěvkových organizací
č.5l20I9lPo.
Jednotlivé inventarizační soupisy jsou uloženy u příspěvkové organizace.

úoet Iext
Celková

hodnota dle
inventury

Celková
hodnota dle

evidence

Zjištěný
rozdíl(+,-)

vKč
013 Dlouhodobý nehmotný maj etek (software) 0,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný mai etek 416.077,80 4|6.0]],8a 0,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný maj etek 6.500,00 6.500,00 0,00
02I Budovy 75.983,00 75.983,00 0,00
02I Stavby 470.050,00 470.050,00 0,00
022 Samostatné movité věci a soubory 1.950.015,00 1.950.015,00 0,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný maietek 9.532.264,73 9.532.264,73 0,00
031 Pozemky 0,00
032 Kulturní předměty 0,00
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 265.388,80 265.388,80 0,00
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4,068.I32,I0 4.068.132,10 0,00

Celkem 16.784.4l1,43 16.784.41,1,,43 0,00



Město Břeclav
Břeclav, nám, T. G. Masaryka 4213

Dodatek č. 1

ke zíizovací listině organizace Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková
organizace, se sídlem Na Valtické 641131A, 691 41Břeclavo IČO 63434474, schválené
zastupitelstvem města dne 24.06.2020,

Město Břeclav vydává na základé usnesení Zastupitelstva města Břeclavi č. 16 ze dne
23,09.2020, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. ď) zákona č. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů, a § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 odst. 1 a 2
zákona č, 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, pro organizaci Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace
zŤízenol ke dni 01.01.1996, tento dodatek ke zŤízovací listině:

čt.I.
ZŤizovaci listina organizace Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková
organizace schválená zastupitelstvem města dne24.06.2020 se mění takto:

1) Příloha č. 1 se nal,1razuje novým zněním,

2) V ostatních částech se zíizovací listina nemění.

čl n.
Tento dodatek ke zŤizovací listině nabýváúčinnosti dnem 0I.10.2020.

BŘECLAVt\,1,ĚST0

lh,,(
Bc. Svatopluk Pěček
starosta

Příloha
Příloha č. 1 ke zřizovaci listině

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Radka Kobrová
Za právni správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic



příloha k dodatku č. 1 ke zřizovací listině

Příloha č. 1

Movitý majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření
k01.07,2020

Město Břeclav

Pří sp ěvko v á ot ganizac e :

4207 -Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková otgarizace

Úaaie vtéto pŤilozejsou zpracovány dle Inventarizačního záznamu o provedení mimořádné
inveťtarízace majetku k30.06.2020, který příspěvková organizace vyhotovila I7,08,2020
nazákladé usnesení Rady města Břeclavi č.P.39l20lIIlI8 ze ďne 10.06.2020.
Jednotlivé inventarlzační soupisy jsou uloženy u příspěvkové organizace,

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Radka Kobrová
Za právní správnost odpovídá: JUDr, Roland Vlašic

úeet Iext celková hodnota
dle inventury

elková hodnota
dle evidence

Zjištěný
rozdíl (+,-)

vKě
013 Dlouhodobý nehmotný majetek (software) 0,00
018 Drobný dlouhodobÝ nehmotný maietek 0,00
019 ostatní dlouhodobý nehmotný maietek 6.500.00 6.500.00 0,00
02I Budovy 75.983.00 75.983.00 0,00
02I Stavby 470.050.00 470.050.00 0.00
022 Samostatné movité věci a soubory 2.013,056.00 2.013.056.00 0.00
028 Drobný dlouhodobý hmotný maietek 0.00
031 Pozemky 0,00
032 Kulturní předměty 0,00
901 ný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0,00
902 ný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00

Celkem 2.565.589.00 2.565.589,00 0,00


