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Ž/zk.ova 57, 587 33 Jit'lava

D o dat e k č. 14 Z ř i z o v a cíl i s t i n y

Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy
služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001,
ve znění pozdějších dodatků

vydaný podle ustanovení § 35 odst. 2 písmo j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 písmo a), f) a h) zákona č.561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

I.

1) Ve zřizovací listině se ČI. 1 ruší a nahrazuje se novým ČI. 1, který zní:

.čt. 1
Úplný název zřizovatele

Název zřizovatele:
sídlo:
IČO:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, Jihlava
70890749

(dále jen "zřizovatel")"

2) Ve zřizovací listině se ČI. 2 ruší a nahrazuje se novým ČI. 2, který zní:

.čr 2
Název, sídlo, IČO organizace

Název organizace: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola,
Střední odborná škola služeb a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Karoliny Světlé 2, Jihlava
příspěvková organizace
00836591
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

sídlo organizace:
právní forma:
IČO:
Zkrácený název:

(dále jen "organizace")

Zkrácený název podle tohoto článku může organizace používat tam, kde je to z praktických
důvodů vhodné, a to na razítku, na účetních podkladech běžného obchodního styku, při
běžné obchodní korespondenci a vnitropodnikové evidenci, a kde zároveň užitím tohoto
zkráceného názvu nemůže vzniknout o identifikaci organizace pochybnost. Současně
se zkráceným názvem je bezpodmínečně třeba používat i zbylé identifikační znaky: IČO
a sídlo."



3) Ve zřizovací listině se ČI. 3 ruší a nahrazuje se novým ČI. 3, který zní:

"ČI. 3
Hlavní účel a předmět činnosti

1. Hlavní účel
Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy
a vzdělávání především občanů kraje.

2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými
předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy a jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti
zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnancům škol a školských
zařízení a činnosti domova mládeže, zájmové vzdělávání pro děti a mládež, pořádání
vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení
sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti
je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku."

4) Ve zřizovací listině se ČI. 4 ruší a nahrazuje se novým ČI. 4, který zní:

"ČI. 4
Doplňkové činnosti

Organizace je oprávněna k provozování doplňkové činnosti vymezené v příloze č. 3
této zřizovací listiny."

5) Ve zřizovací listině.se ČI. 5 ruší a nahrazuje se novým ČI..5, kter-ý-zr:lí: -

"ČI. 5
Statutární orgán

1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písmo i) zákona č 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, a § 131 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

2. Ředitel jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému
nebo napsanému jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

3. V době nepřítomnosti ředitele vykonává funkci statutárního orgánu zaměstnanec
organizace zařazený na pozici "první zástupce ředitele pro teoretické vyučování", který
jménem organizace právně jedná tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému
jménu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis."

6) Ve zřizovací listině se ČI. 6 ruší a nahrazuje se novým ČI. 6, který zní:

"ČI. 6
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele

1. Nemovitý majetek:
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek, který je
uveden v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Majetek příspěvková organizace vede
v účetnictví.
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2. Ostatní majetek (tzn. veškerý majetek s výjimkou majetku uvedeného v bodu 1.):
Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření ostatní majetek uvedený
v příloze Č. 2 této zřizovací listiny. Ostatní majetek příspěvková organizace vede
v účetnictví a ostatní předepsané evidenci. Rozsah tohoto majetku se:

a) snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy,
a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení;

b) zvyšuje o majetek, který byl této příspěvkové organizaci předán v souladu
s příslušnými předpisy z důvodu trvalé nepotřebnosti jinou příspěvkovou
organizací zřízenou krajem, a to k okamžiku jeho převzetí;

c) zvyšuje o majetek, který byl touto příspěvkovou organizací nabyt pro svého
zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

Aktuální hodnota a rozsah ostatního majetku svěřeného k hospodaření jsou vedeny
v inventarizačních zprávách sestavovaných dle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
a schvalovaných zřizovatelem."

7) Ve zřizovací listině se ČI. 7 ruší a nahrazuje se novým ČI. 7, který zní:

"ČI. 7
Vymezení majetkových práv

Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který
organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku,
který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva
Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina."

8) Ve zřizovací listině se ČI. 8 ruší a nahrazuje se novým ČI. 8, který zní:

"ČI. 8
Finanční hospodaření

Organizace hospodaří podle finančního plánu schváleného zřizovatelem, který zahrnuje
výnosy, náklady, tvorbu hospodářského výsledku, a jeho rozdělení a výkaz o peněžních
tocích. Jeho součástí je též investiční a odpisový plán. Strukturu finančního plánu stanoví
zřizovatel. Plán rovněž vyjadřuje vztahy k rozpočtu zřizovatele."

9) Ve zřizovací listině se ČI. 9 ruší a nahrazuje se novým ČI. 9, který zní:

"ČI. 9
Závěrečná ustanovení

1. Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou příloha Č. 1, příloha Č. 2 a příloha Č. 3.

3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina
Č. 045/05/01/ZK dne 18. 9. 2001."
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II.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek Zřizovací listiny Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy,
Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.

3) Tento dodatek Zřizovací listiny Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy,
Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 13. 5. 2014
a schválen usnesením č. 0245/03/2014/ZK.

V Jihlavě dne 13.5.2014 /il;
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

11

Žlžkova 57, SB7 33 Jihlava
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