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       V Čelákovicích dne 8. 6. 2015 
 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 
……………………………………………… 
Marie Vávrová, vedoucí odboru školství, 

informací a kultury 

 
 
MATERIÁL Č. 6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 5/2015 DNE 24. 6. 2015 
 
 

Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice na 
úseku školství a kultury  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Původní zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice na 
úseku školství a kultury jsou datovány dnem 28. 6. 2001 (Základní škola Čelákovice, 
J. A. Komenského 414, Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Základní umělecká 
škola Jana Zacha Čelákovice, Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Kulturní dům 
Čelákovice, Městská knihovna Čelákovice), dnem 17. 10. 2002 (Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477), dnem 21. 6. 
2007 (Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586) a dnem 1. 10. 2012 
(Městské muzeum v Čelákovicích).  
Při revizi dokumentů byl zjištěn nesoulad s platnou legislativou, především novelou 
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v některých případech bylo třeba precizovat 
definici hlavní činnosti. Praxe ukázala možnost většího využití potenciálu škol a rozšířit 
tak jejich doplňkovou činnost. Dle občanského zákoníku bylo doplněno označení 
právní formy příspěvkových organizací přímo v jejich názvu. Původní zřizovací listiny 
jsou z výše uvedených důvodů nahrazeny novým zněním, jak je uvedeno v přílohách 
č. 1 – 10.   
Změny: 
 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace   

- změna názvu 
- změna legislativy (úprava postupů dle zákona č. 561/2004 Sb. a dalších)  
- změna - rozšíření doplňkové činnosti 
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Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
- změna názvu 
- změna legislativy (úprava postupů dle zákona č. 561/2004 Sb. a dalších) 

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
- změna názvu 
- změna legislativy (úprava postupů dle zákona č. 561/2004 Sb. a dalších) 
- změna - rozšíření doplňkové činnosti 

 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 

- změna názvu 
- změna legislativy (úprava postupů dle zákona č. 561/2004 Sb. a dalších) 
- změna doplňkové činnosti (definice služeb a zájmových aktivit mimo vzdělávací 

program) 
 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 

- změna názvu 
- změna legislativy (úprava postupů dle zákona č. 561/2004 Sb. a dalších) 
- změna v definici hlavní činnosti 
- změna doplňkové činnosti 

 
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace 

- změna názvu  
- změna vybraných postupů  

 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace 

- změna názvu 
- změna legislativy (citace zákona 257/2001 Sb.) 
- změna vybraných postupů (především zajišťování regionálních činností) 

 
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace  

- změna názvu 
- změna vybraných postupů (především výkon záchranného archeologického 

výzkumu dle aktuální Dohody o podmínkách a rozsahu provádění 
archeologického výzkumu mezi Českou republikou - Akademií věd České 
republiky a Městským muzeem v Čelákovicích).     

 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 6.1 – 6.10/2015.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
par. 6171, pol. 5166 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města   
 
6.1 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, okres Praha - východ“ na „Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.   
 
6.2 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, okres 
Praha - východ“ na „Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace  
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.   
 
6.3 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Základní umělecká škola Jana Zacha 
Čelákovice“ na „Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace  
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
6.4 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586“ na „Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace. 
 
6.5 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, okres 
Praha - východ“ na „Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
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organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové 
organizace 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. 
 
6.6 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
okres Praha - východ“ na „Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací listiny 
příspěvkové organizace 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace. 
 
6.7 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Městský dům dětí a mládeže Čelákovice“ na 
„Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje 
přepracované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
6.8 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Kulturní dům Čelákovice“ na „Kulturní dům 
Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění zřizovací 
listiny příspěvkové organizace   
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
6.9 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Městská knihovna Čelákovice“ na „Městská 
knihovna Čelákovice, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované znění 
zřizovací listiny příspěvkové organizace  
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
6.10 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
názvu příspěvkové organizace „Městské muzeum v Čelákovicích“ na „Městské 
muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace“ a schvaluje přepracované 
znění zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
č.1   Zřizovací listina ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace 
č.2   Zřizovací listina ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
č.3   Zřizovací listina ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace 
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č.4   Zřizovací listina  MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace     
č.5   Zřizovací listina MŠ Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
č.6   Zřizovací listina MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace 
č.7   Zřizovací listina MDDM Čelákovice, příspěvková organizace 
č.8   Zřizovací listina KD Čelákovice, příspěvková organizace 
č.9   Zřizovací listina MěK Čelákovice, příspěvková organizace 
č.10 Zřizovací listina MěM v Čelákovicích, příspěvková organizace 
 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 
Jméno, příjmení, funkce 
(vedoucí odboru) 

 
……………………………………………… 
Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 

 


