Statutární město Ustí nad Labem,

40t O0 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, tČOOO81531'

Uplné znění
zíizovacílistiny

Jesle města Ústí nad Labemo

p íspěvkov á organizace

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. III. A. 1) dne 27.10.1994 Město Ústí nad Labem
zíídllos ričinnostíod 1 .1 .1995 p íspěvkovou organizaci Jesle města Ústí nad Labem, IČ
4,4555458 a vydalo o tom dne 4.I1.1994 zŤizovací listinu schválenou usnesením Rady města
Ustí nad Labem č. III. A. 1) ze dne 27.I0.1994.
Usnesením Rady města ě.267198 B) I.1) ze dne 3.9.1998 Město Ústí nad Labem upravilo a dne
17 .9.1998 vydalo zíizovací listinu Jeslí města Ústí nad Labem, kterou byla nabtrazena z izovaci
listina ze ďne 4.1I.1994.

UsnesenimZastlpitelstva města č.322lO4 ze dne 16.12.2004 Město Ústí nad Labem upravilo a
dne 28.12.2004 vydalo zŤizovací listinu Jeslí města Ústí nad Labem, kterou byla nahrazena
z izovací listina ze dne 17.9.1998.
Usnesen im Zasíupitelstva města č. 24glt2 boďB)
nad Labem

1

.) ze dne

1

3.12.2012 Statu tárníměsto Ústí

vydává s ričinnostíod I.4.2013

podle

a

84 odst. 2 písm. e) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní z izeni), v platném znění
pravidle ch uzemních rozpočtri, v platném

27 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtovych
znění z izovací listinu v tomto znění
:

Úphy

Cl. r.
název

z

izovatele

Z izovate|:

statutární město Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

Sídlo

Velká Hradební 8, Ústí nad Labem

:

:

Identifikačníčíslo

0008153

1

(dále jen ,,z izovatel")
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Cl. II.

P íspěvková organizace
Název
Sídlo

Jesle města Ústí nad Labem, p íspěvková organizace

:

Mezni285312,400 11 Ústí nad Labem

:

právní forma

:

p íspěvková organizace

Identifikačničíslo: 44555458
(dále jen ,,org anizace")

čl. III.

Hlavní ričel a p edmět činnosti organuace
1.

Hlavním ričelem zíízeníp íspěvkovéorganizace je vychovná péčeo svě ené děti do t í let
věku v denním režimu.

2.Hlavním p edmětem činnosti organizace je
a) péčezaméíená narozvoj rozumov;ich a ečovych schopností, pohybovych, pracovních,
hudebních, v tvarnych schopností a kulturně hygienick;ich návykri p imě enych věku
:

dítěte,

b) zajišťováníbezpečnosti a zdravi dětí, jejich pobytu na čerstvémvzduchu, stravovánÍ,
spánku v odpovídajícímhygienickém prost edí a osobní hygieny dětÍ, vČetně
poskYování první pomoci.

i

zajišťovánírikol uvedenych v tomto článku organizace spolupracuje s ČeskYmi a
zahraniěními fyzickymi a právnickymi osobami , jejichž činnost a cÍIe jsou v souladu s
posláním a prací organizace.

3. p

4.

organizace poskytuje závodní stravování svym zaměstnanctim

ve vlastním za izení

závodního stravování.

čL. Iv.

Statutární orgán
Statutárním orgánem je editel jmenovany a odvol ávany Radou města Ústí nad Labem.
Ředitel odpovídá Radě města za celkovou činnost a hospoda ení organízace, plní Povinnosti
vedoucího organizace a dalšírikoly vypl;ivaj ici z obecně závaznych právních p edpiŠ, .
Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, kterym je zaŠtupován po dobu své neP Ítomnosti.
podepisování za organizaci se děje tak, že kvytištěnému názvu organizace, jménu a funkci
p ipojí editel nebo jeho zástupce svrij podpis a otisk razitka.
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il'

Vymezení majetku

z

izovatele

čLv.

,\

p edávaného organizaci k hospoda ení

Organizaci se p edává k hospoda ení dále uvedeny majetek ve vlastnictví zíizovatele (dále jen
svě eny majetek).

A) Majetek nemovit v celkové ričetníhodnotě

16 239 882,90 Kč.

Soupis nemovitého majetku je uveden v p íloze č. I zíizovacílistiny, která tvo í její nedílnou
součást.

B) Majetek movit v celkové ričetníhodnotě 3
k

31

161 331,74

Kě stav zjištěn} inventarizací

.l0.2012.

C) Majetek movi|i vedeny napodrozvahovych ričtech v celkové hodnotě 463 108,47 Kč
stav zjištěny inventarizaci k 31 .I0.20l2.

čL vI.

Vymezení majetkov ch práv a povinností organizace
hlavní
p edmětu její činnosti. Organizace hospoda í
s peněžnímiprost edky získanymi vlastní činností,včetně ričelovych dotací a p íspěvkťr od
jin;fch subjektri, peněžnímiprost edky p ijatymi zrozpočtu zíizovatele, státního rozpočtu a
státních fondri. Dále hospoda í s prost edky svych fond , s peněžními dary oď fyzickych a
právnickych osob, včetnépeněžních prost edkťr poskytnutych ze zahraničí,zejména ze
zal,1raničníchve ejnych zdrojri.

1. Organizace spravuje svě eny majetek včetně majetku získanéhovlastní činnostípro

ričel, k němuž byla z izena

2. Organizace nabyvámajetek

a v rámci

do vlastnictví

listiny.

z

izovatele, s v}jimkou bodu 8.10. této zíizovací

3. Majetek získany vlastní činnostíorganizace, nabyvá organizace do vlastnictví zíizovatele.
Tento majetek je ode dne nabytípovažován zamajetek svě eny organizaci.

4. P

i

hospoda ení se svě enym majetkem postupuje organizace podle platnych právních
p edpisri, této z izovací listiny a pokyn,ů zíizovatele.

5. K svě enému majetku včetně majetku získanéhovlastní činnosti má organizace následují
ptáva a povinnosti:

5.1 je

povinna a oprávněna majetek hospodárně využívatpro plnění ňlavního\ ričelu a
p edmětu činnosti a doplňkové činnosti dle tétó zŤizovací listiny, pečovat o jeho
zachování a rozvoj, udržbvat jej a provádět jeho opravy, vést ričetni a podrozvahovou
evidenci movitého a nemovitého majetku,

5.2 je povinna

ádné užívatmajetek
s p edmětem činnosti organizace,

k ričelu, ke'kterému je technicky určen v souladu
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5.3

5.4

je povinna plnit veškerépovinnosti, které vyplyvaj í z izovateli jakó vlastníkovi majetku
z obecně závaznych právních p edpisťr,

je povinna vést majetek v četnictvív souladu s obecně závaznymi právními p edpisy,
zejména potom je povinna provádět ádně inventarizace tohoto majetku a vést
p edepsanou evidenci. Pokud jde o inventarizaci majetku azávazkri je povinna provádět
lx ročně vždy k 31.|2. náležitého roku inventarizaci majetku v souladu se zákonem o
ričetnictví a dle pokynti zŤizovate|e. O v;fsledcích těchto inventarizací je povinna
informo

5.5

5.6

5.7

5.8

v

at zítzovate l e,

je oprávněna provádět ričetníodpisy zmajetku v souladu se zákonem o ričetnictvía 31
zákona č.25012000 Sb., v platném zněni, o rozpočtovych pravidlech uzemních rozpočtri
a platnymi postupy ričtování, podle odpisového plánu schváleného z izovatelem,
je povinna majetek chránit p ed zničením,poškozením,odcizením nebo zneužitím, p ed
neoprávněnymi zásahy či neoprávněnému uživánímajetku, dále p ed jeho opot ebením
nad míru obvyklou. Pojištěnímajetku zajišťuje vlastník,

je povinna z ezpečovat v rámci svych možností a v rámci prost edk , které ji budou
poskytnuty z rozpočtu zíizovatele či státního rozpočtu, pot ebné opravy majetku,
p ičemžnáklady spojené s těmito opravami hradí p íspěvková organizace svymi
finančnímiprost edky v souladu s obecné závaznymi právními p edpisy o finančním
hospoda ení p íspěvkovych organizací a s pokyny zíizovaíele,

je povinna vykonávat p sobnost v oblasti požárníochrany, životníhoprost edí (nap
zajišťovánim odpadového hospodá ství a ochrany ovzduší),v oblasti dopravy a
silničníhohospodá ství (nap . zajišt'ovánim držby komunikagí na svě enych
nemovitostech, chodník ), v oblasti vodního hospodá ství, hygieny a v dalších
.

oblastech,,

5.9 je

povinna vylžívatvšech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám,
zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody u právo na vydání bezd vodného
obohacování a zatim ričelem samostatně jednat v soudních sporech jako ričastníkízení,

5.10 je povinna trvale sledovat, zda dlužnícivčas a ádně plní své závazky azabezpečit, aby
nedošlo k promlčenínebo zánikupráv z těchto závazki vyplyvajících.
6. Vymezeni práv a povinností k movitym věcem

6.1

:

organizace je oprávněna jednotlivé movité věci tvo ícímajetek, pokud tyto movité věci
pozbudou užitnéhodnoty tak, že je již nelze nadále užívatk ričelrim, ke kterému byly
technicky určeny v souladu s p edmětem činnosti organizace a pokud jich nelze použít
jinak, nap . na náhradni díIy, v rámci p edniětu činnosti organizace (dále jen
neupot ebitelny majetek) :

a)

p edchozím souhlasemzŤizovatele p enechat neupot ebiteln;f majetek kuživáníjiné
p íspěvkovéorganizaci z ízenéStatutárním městem Ustí nad Labem,
s

b) bez souhlasu z izovatele zlikvidovat neupot ebitelny majetek se
do 4 000,- Kč, včetně, v ocenění jedné položky,

z

statkovou cenou
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c)

s

p edchozím souhlasem zíizovatele zlikvidovat neupot ebitelny majetek se
z statkovou cenou nad 4 000,- Kč v ocenění jedné položky (fyzickou likvidaci
majetku se ztistatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně, schvaluje na
návrh organizace vedoucí ídícíhoodboru, u majetku se zristatkovou cenou od
30 001,- Kč Rada města),

d) bez souhlasu zíizovatele zajistit prodej neupot ebitelného majetku se z statkovou
cenou do 4 000,- Kč včetně, v ocenění jedné položky, p ičemžvynos po odečtení
nákladťr náleží zŤizov ateli,

e)

s p edchozím souhlasem z izovaíele zajistit prodej neupot ebitelného majetku se
zristatkovou cenou nad 4 000"- Kč v ocenění jedné položky (u majetku se
zristatkovou cenou od 4 001,- Kč do 30 000,- Kč včetně, schvaluje na návrh
organizace vedoucí ídícíhoodboru, u majetku se zristatkovou cenou od 30 001,- Kč
Rada města), p ičemžvynos po odečtenínáklaďináleži zíizovateli,

dťrvodech neupot ebitelnosti majetku a o zpťrsobu, jak bylo s tímto majetkem
naloženo je organizace povinna vést ádnou evidenci. Toto platí i pro p ípad, že
některá zvéci pat ícíchdo majetku bude použitananáhradní díly, či jinak se změní
zásadnějejí podstata.

0o

otganizace nepot ebuje trvale některou z věcí tvo ícímovi|i, majetek k
naplňování ričelu, ke kterému byla zŤízena (dále jen p ebytečn;f majetek), je oprávněna
tento p ebyečn;f majetek :

6.2 pokud

a)

p edat zpět z izovateli,

b) s p edchozím souhlasem zíizovatele p enechat kužíváníjiné p íspěvkové organizaci
z izené statutárním městem ustí nad Labem,

c) s p edchozím souhlasem zíizovatele prodat t etí osobě, p ičemžvynos po odečtení
nákladri náleží z izovateli,
6.3

organizace je oprávněna
vy adit zuěetni evidence:

v p ípadě zjištění manka nebo škody na movitém majetku

a) bez souhlasu z izovatele majetek se
ocenění jedné položky,

z

statkovou cenou do

4 000,- Kč včetně, v

b) s p edchozím souhlasem z izovatele majetek se zristatkovou cenou nad 4 000,- Kč,
v ocenění jedné položky (u majetku se ztistatkovou cenou od 4 001,- Kč db 30 000,Kč včetně, schvaluje na návrh organizac" u"áoucí ídícíhoodboru, u majetku se
zťrstatkovou cenou od 30 001,- Kč Rada města),
6.4

organtzace je oprávněna jednotlivé movité věci pronajímat t etím osobám za cenu
obvyklou. Tento pronájem bude realizovat ve vlastní režii, tj. na vlastní náklady, svym
jménem, na základě smluvních vztahri a na svojí odpovědnost (nebezpečíškody nese
v;ilučně organizace). Vlastník se pronájmu nezričastňuje a nenese za něj žádnou
odpovědnost,
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6.5

organizace není oprávněna mimo p ípady uvedené v tomto článku odst. 6.I, 6.2 a 6.3
svě eny majetek zcizovat, p enechávat kužívánít etím osobám bez p edchozího
písemného souhl asu z izovatele.

7. Vymezeni práv

a

povinností organizace k nemovitému majetku

:

7.1

není oprávněna svě eny nemovit;i majetek prodat, směnit, darovat, zatéžovat zástavním
právem ani věcnymi b emefly, vložit svě eny majetek do majetku právnickych osob,

7.2

je oprávněna smluvně pronajmout svě eny nemovity majetek nebo poskYnout vyprijčku
svě eného nemovitého majetku na dobu jednoho roku, se souhlasem zíizovatele na dobu
delšínež 1 rok,

7.3

smlouvy o nájmu uzavirá organizace svym jménem. Nájemní smlouvy budou uzavírány
za podmínek stanovenych zejména občansk;fm zákoníkeffi, v platném znénía dalšími
právními p edpisy s tím souvisejícími.P ehled nájemních smluv bude p edložen
z izovateli vždy k 3I.|2. náležitéhoroku k evidenci. Nájemné z vyše uvedenych
nájemních vztahri bude p íjmem organizace. Organizace je povinna kdykoliv I7a
vyžádáni zíizovatele p edložit nájemní smlouvy a p ehled plateb a nedoplatkťr nájmu
doložen;ich v;ipisy zbéžnéhoričtu nebo p íjmovymi platebními doklady,

.4

je oprávněna uzavŤit :
a) smlouvu o nájmu služebníhobytu se zaměstnanci organizace s tím, že správce
byového fondu zqistí zpracování nájemní smlouvy podle pokynri statutárního
orgánu včetně provedení vypočtu nájemného a záIoh na služby, a to na dobu určitou,
nejdéle na dobu jednoho roku,
b) v p ípadě nevyužitíslužebníhobytu pro zaměstnance organizace je statutárni oryán
zmocněn uzavíit smlouvu o nájmu bytu (na záklaďé rozhodnutí tajemníka MmU) s
jinou osobou a správce bytového fondu zajistí zpracování nájemní smlouvy včetně
provedení vypočtu nájemného a záIoh na služby na dobu určitou nejdéle na dobu
jednoho roku,
c) mandátní smlouvu o obstarání správy bytového fondu se správcem vybranym
z izovatelem.

.

7

7.5

7.6

je oprávněna uzavíit nájemní smlouvu nebo smlouvu o v;fp jčce s jinym vlastníkem
majetku pro zajištění svého hlavního ričelu a p edmětu činnosti nejdéle na dobu 1 roku,
na dobu delšínež I rok pouze s p edchozim souhlasem z izovatele,

v právních vztazích qfkajícíchse nemovitého majetku (s v}jimkou bodu 7.7.) vystupuje
organizace jménem vlastníka (tj. zizovatele), jako správce svě eného majetku. Pro
pot eby stavebního Ťízeni mriže b}'t editeli organizace dán souhlas\ vlastníka
k jednotlivym p ípad m, a to ke všem rikonťrm, které p íslušejívlastníku nemovitosti,
jížse bude stavební Ťizeni tykat. Tento souhlas mriže b;it vydán jen na základě písemné
žádosti editele p íspěvkovéorganizace.
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8. Jiná majetková práva organizace;

8.1

investični zámér k investičníčinnosti organizace financované za ričasti finančních
prost edkri ze státního rozpočtu, z rozpočtu rizemního samosprávného celku, ze státních
a jin;fch fondri, pop ípadě z jinych zdrojri, podléhá schvál eni z izovatele,

8.2 je

oprávněna uzavírat smlouvy o prijčce nebo rivěru jen s p edchozim písemnym
souhlasem z izovatele. To neplatí u smluv o prijčkách z fondu kulturních a sociálních
pot eb, které je oprávněna uzavírat vlastním jménem, p i dodržování platnych právních
p edpisri,

8.3 je

oprávněna po izovat věci nákupem nebo na splátky nebo smlouvou o pronájmu
s právem koupě jen s p edchozím písemnym souhlasem zíizovatele,

8.4

není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papiry. P ijímat je jako protihodnotu
za své pohledávky v či jinym subjektrim je oprávněna jen s p edchozim písemnym
souhlasem zŤizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani b;it
směnečn;fm ručitelem,

8.5

není oprávněna poskytovat dary jin;fm subjektrim, s v jimkou obvyklych peněžitych
nebo věcnych darťr svym zaměstnancťtm a jin;fm osobám ze svého fondu kulturních a
sociálních pot eb'

8.6

nesmí:

a) zíizovat nebo zakládatprávnické osoby,
b) mít majetkovou čast v právnické osobě zŤizené nebo založené zaučelem podnikáni,
8.7

8.8

je oprávněna postoupit pohledávku, p evzítdluh, vzdátse práva u p.or.ri.rout dluh jen
p edchozím souhlasem z izovatele, nejde-li o vzájemny zápočet pohledávek,

s

je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky jen s p edchozím souhlasem z izovatele,

bez souhlasu z izovatele mt e rozhodnout a upustit od vymáhání pohledávky do vyše
5 000 Kč v jednotlivém p ípadě a to za p edpokladu:
a) jestliže dlužníkzem el a pohledávka nemohla byt uspokojena ani vymá táním na
dědicích,
b) jestliže pohledávka je promlčena a dlužníkodmítá dluh dobrovolně splnit, nelze-li
prokázat ttvání pohledávky anebo nelze-li prokázat jeji vyši a to ani v soudním či
jiném íízení,
c) je-li zíejmé,že dalšívymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady
p evyšujícímivyši pohledávky či by bylo nerispěšné.
organizace je oprávněna p ijímat darem pro svého z izovatele

a) zásoby,
b) movity majetek v hodnotě do 40 000 Kč včetně v ocenění jedné položky, mimo
dopravní prost edky, které lze p ijmout pouze s p edchozím písemnym souhlasem
zíizovatele,
c) movi|i majetek v hodnotě nad 40 000 Kč v ocenění jedné položky s p edchozím
písemnym souhlasem z izovatele,
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Majetek uvedeny v bodě a) b) a c) tohoto odstavce p ijímá orgdnizace jménem svého
z izovatele. Takto p ijaty majetek musí byt pot ebnli k vykonu činnosti organizace.

8.10 nabyvání majetku do vlastnictví organlzace
a) organizace m:iuže do svého vlastnictví nabyt majetek darem s p edchozím písemnym
souhlasem zŤizovatele s v jimkou peněžitych darri ričelově neurčen ,ch, pro jejichž
p ijímáníje organizaci touto zizovací listinou dán p edchozi souhlas společny pro
p ijetí více ričelově neurčenych darri,
b) organizace mtĚe do svého vlastnictví nab;it majetek děděním; bez p edchozího
písemného souhlasu z izovatele je povinna dědictví odmítnout,
c) majetek uvedeny v bodě a) a b) tohoto odstavce musí b}t pot ebny k vykonu činnosti
or ganizace.

8.11 vlastní majetek organízace eviduje ve svém ričetnictvíodděleně od majetku zíizovatele,
provádí jeho ričetní,pop . daňové odpisy, pokud to umožňuje zákon o daních z pííjmi,
8.12 majetková práva neupravená touto z izovací listinou vykonává organizace samostatně
v rámci platné právní ripravy.

Cl. VII.
Okruhy doplňkové činnosti
1.

2.

je

oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazujícína hlavní ričel
otganizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního ričelu organizace a v ričetnictví
se sleduje odděleně od hlavní činnosti organizace.
Organizace

Organizaci se povoluje následující doplňková činnost:
} pronájem nemovitostí, byt a nebYovych prostor
} hostinská činnost
} poskytování tělov;ichovnych a sportovních služeb v oblasti plavání kojencťr, batolat a
dětí p edškolníhověku
} vliroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách1 až 3 živnostenskéhozákona:
- velkoobchod a maloobchod
- praní pro domácnost, žehlení,opravy a ďržba oděvri, bytového textilu a osobního
zboží
- pronájem a p jčovánívěcí movitych
reklamní činnost a marketing, mediáIni zastoupení
mimoškolní vychova a vzdé|ávání, po ádání kurzri, školenívčetně lektorské
činnosti
poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Cl.vIII.

Dobao na kterou se organizace
Organizace se

z izuje

z izuje

na dobu něurčitou od 1.1.1995
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Cl. Ix.
závérečná ustanovení
1.

Tato zŤizovací listina rušízŤizovací listinu Jeslí města Ústí nad Labem, p íspěvkové
organizace vydanou Statutárním městem Ústí nad Labem dne 28.12.2004 včetně dodatkrj
č. laž5.

zíizovacílistina nabyvá platnosti dnem jejího podpisu primátorem Statutárního města
Ústí nad Labem po jejím schváleníZastupitelstvem města Ústí nad Labem, a ričinnosti od

2. Tato

1.4.2013.
-)

J.

4.

Dalšípráva a povinnosti z izovatele a p íspěvkové organizace, pokud nejsou stanoveny
v této zíizovacílistině, se ídíp íslušnymi platnymi právními p edpisy.
Tato z izovací listina je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, které mají stejnou platnost
originálu. Dvě vyhotovení obdržíp íspěvková organizace a dvě vyhotovení zíizovatel.

V Ústí nad Labem

dne

7

.t.2013

primátor města Ustí nad Labem
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P íloha č. l ňzol,ací listiny. schváleno ZMusn. č.249lI2 ze dne 13.I2.20I2

Soupis netnovitého majetku svě eného do hospoda ení oíganizaci
Jesle města Ústí nad Labem, p íspěvková organizace

:

pracoviště Mezní 2853 l 2
označenínemovitosti

.stpč./ppč.

i
l
l

I

l

vymera

vm

2

zastavěná plocha a nádvo í včetně oblektu č p 2853

49491400

1327

ostatní plocha - ostatní komunikace

4949l40l

I147

ostatní plocha -zeleň

49491859

2l2

katastrální
zemí
ustí nad Labem

odloučenépracoviště Ml;iznsk á č.p. 47 7
označenínemovitosti

.stpč./ppč. vymera

vm 2

ostatrrí plocha

- zeleň

707l38

558

ostatní plocha - ostatní komunikace

707l39

607

zastavěná plocha a nádvo í včetně objektu č.p. 477

707l40

748

ostatní plocha - zeleň

707 /42

273

ostatní plocha - zeleň

707 /43

148

katastrální
zemí
Neštěmice

