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       V Čelákovicích dne 28. 8. 2017 

 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, PhD., 
místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, vedoucí 
odboru školství, informací a kultury  

 
 
 
 
MATERIÁL Č. 8. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 21/2017 DNE 20. 9. 2017 
 
 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Čelákovic 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Mateřská škola „Sluníčko“ v ul. J. A. Komenského č. p. 2071 byla usnesením Rady 
města Čelákovic č. 9/2017/6.3.2 ze dne 9. 5. 2017 organizačně a ekonomicky 
začleněna do provozu Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, jako další místo poskytovaného vzdělávání. Nová situace vyžaduje  
zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 a násl. zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a doplnění zřizovací listiny výše uvedené mateřské školy 
v odst. IV bod 2 – Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace.  
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je 
doplněn o výkon činnosti – zařízení školního stravování – výdejna. 
 
Definice výdejny: výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje 
jiný provozovatel stravovacích služeb.  Jiným provozovatelem stravovacích služeb je 
v tomto případě Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, jejíž kapacita je dostatečná. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Bez přímého vztahu k rozpočtu 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení Zastupitelstva města Čelákovic  
č. 21/2017/2. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 9/2017/6.3.2 ze dne 9. 5. 2017 
 
 
PŘÍLOHY 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Čelákovic Mateřská 
škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
8. Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Čelákovic 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace.   
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Marie Vávrová, vedoucí 
odboru školství, informací a kultury 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, právník 
 městského úřadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


