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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. - dodatek č. 1 k ZL
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
priloha c 1 - ZL SJ Bakalovo nabrezi - verejnost
priloha c 2 - navrh dodatku c 1 k ZL SJ_Brno_Bakalovo_nabr._8

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Syrovátková Monika, Mgr.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
změnu zřizovací listiny Školní jídelny Brno, Bakalovo nábřeží
8, příspěvková organizace, dle dodatku č. 1, spočívající
a) ve změně vymezení majetku, předávaného příspěvkové
organizaci k hospodaření a
b) ve změně vymezení hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové
organizace,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 k
ZL a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brnostřed podpis výše uvedeného dodatku zajistit.

Důvodová zpráva:
191. RMČ Brno-střed projednala dne 21.05.2018 s tímto
výsledkem:
"Usnesení RMČ/2018/191/07 ŠJ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. dodatek č. 1 k ZL
RMČ BS na 191. schůzi, konané dne 21.05.2018
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souhlasí
se změnou zřizovací listiny Školní jídelny Brno, Bakalovo
nábřeží 8, příspěvková organizace, dle dodatku č. 1,
spočívající
a) ve změně vymezení majetku, předávaného příspěvkové
organizaci k hospodaření a
b) ve změně vymezení hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové
organizace,
doporučuje
ZMČ Brno-střed schválit změnu zřizovací listiny Školní jídelny
Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace, dle dodatku
č. 1, spočívající
a) ve změně vymezení majetku, předávaného příspěvkové
organizaci k hospodaření a
b) ve změně vymezení hlavní a doplňkové činnosti příspěvkové
organizace a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brnostřed předložit materiál k projednání do ZMČ Brno-střed."
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
omluven

Butula
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

OŠSKM ÚMČ BS navrhuje změnu zřizovací listiny formou dodatku
č. 1 k ZL, a to tak, aby platné znění ZL odpovídalo
legislativě a faktickému stavu. Změna se týká
a) vymezení majetku svěřeného k hospodaření školním jídelnám,
a to s ohledem na fakt, že nebytové prostory ŠJ se ve všech
případech nachází v objektech dotčených ZŠ nebo ZŠ a MŠ,
kterým byly objekty jako celky svěřeny na základě ZL (tzn.
včetně nebytových prostor, ve kterých se nachází školní
jídelny). Není tak možné, aby tyto prostory byly současně
svěřeny k hospodaření i ŠJ. Z uvedeného důvodu navrhuje OŠSKM
změnu v tom smyslu, že ve ZL bude uvedeno, že prostory školní
jídelny užívá ŠJ bezúplatně s tím, že jako součást celého
objektu jsou svěřeny jiné příspěvkové organizaci.
b)
vymezení
organizace.

hlavní
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Číslo jednací: MCBS/2018/0071334/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková
DODATEK č. 1
ke
Zřizovací listině
příspěvkové organizace
Zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2,
601 69 Brno, zřídil podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,
Školní jídelnu Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvkovou organizaci
Zastupitelstvo městské části Brno - střed v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zák.č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení
Zastupitelstva městské části Brno-střed č. ……………..ze dne …………2018
mění dosavadní zřizovací listinu
příspěvkové organizace Školní jídelna Brno, Bakalovo nábřeží 8, se sídlem v Brně,
Bakalovo nábřeží 8, IČ: 60555840 ze dne 01.07.2009, účinnou od 01.07.2009, takto:
I.
1. V čl. III. první odstavec zní: „Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje
školní stravování pro žáky Základní školy Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvkové
organizace, a děti a žáky dalších škol. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími
předpisy ke školskému zákonu.“
2. V čl. V. se ruší stávající text a čl. V. nově zní takto:
„V.
Vymezení majetku, předávaného příspěvkové organizaci k hospodaření
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k výkonu její činnosti k hospodaření následující
majetek:
1.
Movitý majetek dle inventárních seznamů majetku.
Majetek se předává příspěvkové organizaci k hospodaření na dobu jejího trvání (dále jen
„svěřený majetek“).
2.
Školní jídelna bezúplatně využívá nemovitý majetek – nebytové prostory školní
jídelny v objektu na ul. Bakalovo nábřeží, č. or. 8, č. pop. 8, na pozemku parc. č. 414
v k.ú. Štýřice, obec Brno, který je svěřen ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. Nejedná se
o nemovitosti svěřené příspěvkové organizaci k hospodaření.“
3. V čl. VII., první odstavec písmeno c) zní: „c) poskytování prací a služeb (v zájmu
zřizovatele poskytování stravy i pro cizí strávníky)“
1

II.
1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři vyhotovení zřizovatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem MČ Brno-střed a
účinnosti dnem jeho podpisu.

III.
Doložka schválení
Tento dodatek byl schválen na …... zasedání ZMČ Brno-střed dne ……..2018, usnesení
č. ………………
V Brně dne …………………………….

Martin Landa
starosta městské části Brno-střed
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