Usnesení z 18. zasedání ZO
16.5.2005

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 16. 5. 2005
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

I.

Bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení ze 17. zasedání ZO - Ing. J. Suchý

b) zprávu o činnosti OÚ za období od 17. zasedání ZO - místostarosta p. V. Líska

c) zprávu o placení místních poplatků - Ing. J. Pánek

d) zprávu o hospodaření PO MŠ za 1Q/2005 - Ing. J. Pánek

e) zprávu o činnosti kontrolního výboru v 1Q/2005 - Ing. J. Suchý

f) informaci o činnosti místní knihovny - starosta obce p. V. Tyl

g) informaci o přípravách výročí obce - p. V. Líska

h) výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. - starosta p. V
Tyl

Hlasování:

II.

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Rozhodlo
a) O vynětí majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci MŠ Vědomice ke
dni 30. 6. 2005. Dále, aby majetek příspěvková organizace od 1.7.2005 nadále
užívala na základě smlouvy o výpůjčce . Smlouvy o výpůjčce tvoří přílohu tohoto
usnesení.

b)

O podání žádosti Pozemkového fondu ČR, územnímu pracovišti Litoměřice o
úplatný převod p.p. 139/1 v k.ú. Vědomice - jiná plocha o výměře 42 m2

Hlasování: PRO: 10

III.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schvaluje:
a)

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Vědomice. Dodatek tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení

Hlasování:PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Čerpání rozpočtu za první čtvrtletí roku 2005.
příjmy

1.113.798,45 Kč

plnění 22,30%

výdaje

1.254.218,85 Kč

plnění 18,54%

c) rozpočtová opatření č. 1/05
příjmy

58.000,00 Kč

výdaje

58.000,00 Kč

Rozpočtová opatření č. 2/05
příjmy

d)

233.000,00 Kč

výdaje 233.000,00 Kč

Závěrečný účet Sdružení obcí pro nakládání s odpady za rok 2004 bez výhrad

Hlasování:PRO: 10

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

VI. Ukládá:
a) Zajistit zápis změny č. 1 Zřizovací listiny PO MŠ do obchodního rejstříku v Ústí n. L.
Termín:
do 30.6.2005
Zodpovídá: starosta

b) Zajistit provedení inventury majetku obce v PO MŠ

Termín: do 30.6.2005
Zodpovídá: předseda FV

Hlasování:

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů ZO.

Václav Líska

Václav Tyl

místostarosta

starosta

Příloha č. 1 usnesení ZO č. 18

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Vědomice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Vědomice schválená Zastupitelstvem obce
usnesením zastupitelstva v bodě VI odst. 2, ze dne 11.11.2002 se mění v článcích IV., V. a VI. takto:

IV. Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti

1. Činnost mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu,
zejména vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém
vzdělávání. Podrobné vymezení práv a povinností, kompetence a pravomocí je obsaženo
v Organizačním řádu Mateřské školy, který podléhá schválení zřizovatele.
2. Hlavním předmětem činnosti je předškolní vzdělávání dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let.
Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních
životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí
před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami. K naplnění těchto cílů může mateřská škola zřizovat zájmové kroužky.
Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit i děti, které školku jinak nenavštěvují.
3. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna. Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro
děti a závodní stravování pro zaměstnance příspěvkové organizace Mateřská škola Vědomice.
Provozování školní jídelny je uskutečňováno v souladu s platnými hygienickými předpisy, rozsah
služeb školního stravování a úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v
příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
4. Mateřská škola organizuje ve vlastní režii mimoškolní výlety a zájezdy, za ceny dle kalkulace bez
zisku.
Odstavec 5 se ruší.

V. Statutární orgán organizace

1. Statutárním orgánem je ředitel. Jmenování a odvolávání ředitele, jeho pravomoci, práva a
povinnosti se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci
oprávnění daných zřizovací listinou příspěvkové organizace.
Body 3 až 5 zůstávají nezměněny.

VI. Vymezení majetku, majetkových práv a povinností organizace

1. Zřizovatel na základě smlouvy o výpůjčce dává příspěvkové organizaci k užívání majetek ve
smlouvě uvedený, za účelem jeho užívání k naplnění účelu a poslání příspěvkové organizace. Práva a
povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace k tomuto majetku se řídí smlouvou o výpůjčce.
2.Majetek nabytý vlastní činností příspěvkové organizace se v případě zániku organizace stává
majetkem zřizovatele.

Odstavce 3 až 8 se ruší.

Ve Vědomicích dne 16.5.2005

.............................................
Václav Tyl
Starosta obce

