-t

tels

o hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení $ 59 odst. 2 písm. i)

iWóna čríntlzoo0Sb., o

hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení
_$}81..'.zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyššímodborném
á jÍÍiémvzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení $ 23 odst. 1
písm. b) a 9 27 zákona č' 25op}a0 sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtů,ve
znění pozdějších předpisů, tuto

eŘrzevnef uw;ll*t}
příspěv k*vé *Fsa

ft

ř

EaCe

obehednÍ *kaďem*Q V*nehrad*,3Eó
(dále jen,,organizace'')

čl. I
označenízřizovatele
Hlavníměsto Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2l2,

tLO 01 Praha 1, Ič: 00064581

čl' rr

Název organizace
obchodní akademie Vinohradská

čl. ilI

Sídlo organizace
120

00

Praha 2, Vinohradská 1971/38

čl. rv
Identifikační čísloorgan izace
Ič: 61 38 67 74

čl. v
Právní forma organizace
Příspěvková organizace

čl. vr
Vymezení hlavního účelua předmětu činnosti organizace
organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích
k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

CI. VII
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města
Prahy. Reditel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že
k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojísvůjvlastnoručnípodpis.

čl. vrrr
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele
předávaného organizaci k hospodaření
Nemoviý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden
v příloze č. 1, která je nedílnou součástítéto zřizovací lÍstiny. Zřizovatel předává organizaci
k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolůrovněž moviý majetek podle stavu
ínventarizace ke dni 31. I2.2016, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně
veškeréhomovitého majetku pořízeného či získanéhoorganizací do vlastnicWí zřizovatele po
3L. L2.2016 a veškeréhomovitého majetku získaného organizací po 31. t2.2016 od jiné
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený
majetek vede organizace ve svém účetnictví.

čl' rx

Vymezení majetkov'ých práv organizace
1.

organizace má při hospodařeníse svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:

a)

majetek držet a užívatk zajištěnípředmětu činnosti, pro kteý byla organizace zYfuena
a dalšíchúkolůvymezených v této zYizovací listině,

b)

nakládat s moviým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zYizovací
listině,

c)

při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku
postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným moviým
majetkem Ve vlastnictví hlavního města Prahy, kteý je svěřen příspěvkouým
organizacím zYízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č' 2 této
zřizovací listiny,

d)

uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o uýpůjčcesvěřeného majetku, a to na dobu
určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s ýpovědní lhůtou do jednoho roku,
bez omezení rnýpovědních důvodů.

ostatní práva vlastníka svěřeného majetku vyše neuvedená vykonává

zřizovatel
a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.

2.

organizace je oprávněna nab1ívat nemoviý majetek pro svého zřizovatele pouze po
předchozím písemnémsouhlasu zřizovatele, na základě usnesení ZastupitelsWa hlavního
města Prahy, přičemž se takoý nemoviý majetek bude mít za svěřený organizaci po
jeho vymezenív příloze č' 1 této zřizovací listiny. Moviý majetek nab,ývaný organizací pro
svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnostiprávního úkonu, jímž
byl organizací majetek nabyt do vlastnicWí zřizovatele. organizace je povinna vkládat
do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele,
odkaz na ustanovení 5 27 odst. 6zákona č. z50lz000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s nímžbude příslušnýprávní
úkon činěn.

3. organizace má při

hospodaření

povinnosti:

a)
b)

se

svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto

využívatsvěřený majetek účelněa hospodárně,
svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,

c) svěřený majetek

udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy

a zajišťovatperiodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

poškozením, ztrátou, zničenímči odcizením, jakož
i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů,

d) chránit svěřený majetek před

e)' využívatvšechny právní prostředky

k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před
při
uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a vč_as
neoprávněnými zásahy a
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodnéhoobohacení vůči
odpovědným subjektům,
f,) dodržovat Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení _
příspěvkových organizacízřízených hlavním městem Prahou schválená Radou HMP.

4'
5.

organizace je povinna provádět pravidelnou ročníinventarizaci majetku a na základě
próvedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstkůa úbytkůmovitého majetku.
organizace je povinna používatu svého názvu logo hlavního města Prahy na veškeých
própagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky,
inzeráty apod.) a informačních tabulích.

čl. x

Doplňková činnost organizace
okruhy doplňkové činnosti organizace se Vymezují na základě ustanovení $ 27 odst.Z
písm. ó) zákona č. 25)l2o}o šb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů následovně:

1.

pronájem svěřených nebytoých prostor,

z.

pronájem dvou služebníchbytů v budově Vinohradská 38, Praha 2, na dobu určitou
jednoho roku,

3.

mimoškolníýchovaa vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

organizace můževykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenarušíplnění hlavního
účeluorganizace.

čl. xr
zajištěníkontroly orga nizace
organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné 9rgány zřizovatele
a d-održovat-pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.

čl. xrr

Centralizované zadávání veřejných zakázek
organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání
veřejných zakázek.

cl.

xilr

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
organizace je zřízena na dobu neurčitou'

čl. xrv

Závěrečná ustanovení

1'

organizace byla zřizena ke dni 1. 1. 1993 MinistersWem školství,mládeže a tělor'nýchovy
ČR pod č. j.: 28 226192'26 ze dne L7. 12. 1992.
Rozhodnutím tvtšur Čnč. j' 34006/2000-14 ze
k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha.

dne

1. 1. 2001 přešla organizace

2'

Touto zřizovací listinou se zrušuje ziizovací listina organízace schválená usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3' 4' 2O0t, ve znění pozdějších změn'

3'

Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 4l8 ze dne L7 . 2. 2011 a nab'ývá účinnostidnem L 4' 20Lt.

XXX
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.
.

ěny zřizov ací
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sti

ny příspěvkové o rga

n

iza ce

:

schválená usnesením Zastupitelswa hlavního města Prahy
nabyla účinnostidnem L.9.20t4,

č' 4aB7 ze dne t9.6.20t4

schválená usnesením ZastupitelsWa hlavního města Prahy č.40140 ze dne L9.6'20L4
nabyla účinnostidnem 1. 9. 2014'
schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25177 ze
nabyla účinnostidnem L 4. z0L7.

V Praze dne

x

1 ile

7il1i

l

noriana Krnáčová

primátorka hlavního města Prahy

dne 30.3.2017

Příloha č. 1 ke zřizovací lÍstině příspěvkové organizace obchodní akademÍe Wnohradská

Vymezení nemovitého majetku zřizovatele,
k hospodaření

kteý se příspěvkovéorganizaci předává
Rozpis nemovitého majetku a staveb Wořících jeho součást:

a) Budovy
Katastrální území

Vinohrady

číslo

orientační
3B

číslopopisné

Způsob využití

čísloparc.

L97T

objekt občanské
vybavenosti

551

Poznámka

Vinohradská
ul.

b) Pozemky
Katastrální územi

čísloparc.

výměra (m2)

Druh/využití

Poznámka

Součástí pozemku

Vinohrady

551

1116

zastavěná plocha a nádvoří

je stavba: budova

č.p. I97tlobčanská
vybavenost

Vinohrady

552

326

ostatní plocha/zeleň

c) ostatní stavby
Katastrální území

čísloparc.

Specifikace

Poznámka

Příloha č. 2 ke zřizovací listÍně příspěvkové organizace obchodní akademie Vinohradská

,,Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movidm majetkem
ve vlastnictví hlavního města Prahy, kteď je svěřen příspěvkov'ým organizacím
zřízeným hlavním městem Prahou"

I,

Neupotřebitelným moviým majetkem se rozumímajetek nefunkční, určený k likvidaci.

il.
Přebytečným moviým majetkem se rozumí majetek funkční,ale pro potřeby

příspěvkové organizace zYízenéhlavním městem Prahou (dále jen ,,příspěvková organizacď')

již nepotřebný. Takornito moviý majetek lze na základě stanovené odhadní ceňy prodat,
pokud nebude účelnějšísvěřit jej jiné příspěvkové organizaci, což zajišťuje ředitel

příspěvkové organizace na základě pokynu ředitele příslušnéhoodboru Magistrátu hlavního
města Prahy vydaného se souhlasem příslušnéhočlena Rady hlavního města Prahy.

o

u.

likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčníhomovitého majetku, rozhoduje ředitel
příspěvkové organizace na základě návrhu vyřazovací komise příspěvkové organizace,
jestliže se však jedná o moviý majetek, jehož součástíje jakákoli mechanika a jehož
pořizovací cena zároveň přesahuje 10.000,- Kč, musí být součástínávrhu na vyřazení
majetku vyjádření servisní organizace,

o

N.

prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným
odhadem nepřesahuje t50.000,- Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace
rozhoduje ředitel příslušnéhoodboru Magistrátu hlavního města Prahy

po

projednání s příslušným členem Rady hlavního města Prahy' Návrh rozhodnutí pro oba
uvedené případy je přílohou č. 1 těchto zásad.

o

V.

prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným
odhadem přesahuje 150'000,- Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové
organízace rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě předkladu příslušného
člena Rady hlavního města Prahy zpracovaného příslušným odborem Magistrátu hlavního
města Prahy.

Příloha č' 1 k,Zása1ám pro nakládání s přúytečnýma neupotřebÍtelným
moviým majetkem
ve vlastnÍctuí hlavníh9 města Prahy, kteÚlebvěřán příspěit<oÚm
;rg;;;ur/; zřízeným
hlavním městem Prahou,,

RozHoDNUTÍ o wŘnzrnÍ MovrrÉHo MAJETKU
Navrhovatel

(uživatel):

ředitel příspěvkové organizace

Umístění:

Předmět:
Inv.

číslo název

Důvod

vyřazení:

Způsob

Vp

poř.

cena

zůstat.

Neopraviteln ý - viz odborný posudek / Nepotřebný

vyřazení: Likvidací / odprodejem

Stanovisko vyřazovací komise příspěvkové orga nizace

:

Souhlasíme s likvidací / odprodejem

Schválil:
ředitel příspěvkové organizace

datum:

podpis:

ředitelodboru MHMP

datum:

podpis:
radní hl. m. Prahy / náměstek primátora hl. m'

Prahy

datum:

podpis:

cena

rok poř.

(ýr.)

