
MĚSTO MŠENO, okres Mělník nám. Míru 1, IČO 237078 
č.j. 96/2005

Základní škola Mšeno

Usnesením zastupitelstva města Mšeno ze dne 20. 7. 1998 bylo ve smyslu ust. § 36 odst. 1) 
písmo d)  zákona č.  367/1990 Sb.,  o obcích,  v platném znění,  v  souladu s  ust.  §  31 zákona č. 
576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České 
republice,  v  platném znění,  a  s  ust.  §  14  odst.  2)  zákona  č.  564/1990  Sb.,  o  státní  správě  a 
samosprávě ve školství, v platném znění, rozhodnuto o zřízení příspěvkové organizace Základní 
škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem: 277 35 Mšeno, Boleslavská 360, okres Mělník, a to dnem 1. 
1.  1999,  a  současně  schválena  zřizovací  listina  příspěvkové  organizace,  která  byla  následně 
změněna a doplněna dodatkem č. 1 ze dne 11.8.2000, dodatkem č. 2 ze dne 2.5.2001, dodatkem č. 3 
ze dne 20.2.2002 a dodatkem č. 4 ze dne 20.3.2002. 

V návaznosti  na  účinnost  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a potřebě upřesnit působnosti a organizační 
členění  Základní  školy Mšeno,  okres Mělník zastupitelstvo města Mšeno schvaluje  a vydává v 
souladu  s  ust.  §  84  odst.  2)  písmo e)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů, s ust. § 27 a souvisejících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

tuto 

ZŘIZOVACÍ LISTINU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŠENO, OKRES MĚLNÍK 

I. Označení zřizovatele 

Město Mšeno 
nám. Míru 1,27735 Mšeno, okres Mělník IČO 237078 

II. Označení organizace 

název organizace: Základní škola Mšeno, okres Mělník 
sídlo organizace: 27735 Mšeno, Boleslavská 360, okres Mělník 
IČO: 67799400 

(dále jen "organizace") 

III. Právní postavení organizace 

Základní škola Mšeno, okres Mělník se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. 
Organizace je členěna na následující útvary: základní škola 
školní družina 
školní jídelna

IV. Účel a předmět činnosti
V. Statutární zástupce organizace
VI. Vymezení majetku
VII.Způsob hospodaření s majetkem
VIII.Vztah zřizovatele k organizaci (finanční vztahy)



IX. Doba, na níž se organizace zřizuje

Základní škola Mšeno, okres Mělník se zřizuje na dobu neurčitou

X. Závěrečná ustanovení

......

6. Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem města Mšeno, 
tj. dnem 16.5.2005 usnesením č. 3. 

7. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou přílohy: 
● příloha č. 1 - inventurní soupis majetku města předaného organizaci do správy 
● příloha č. 2 - výpis z katastru nemovitostí LV 10001 ze dne 9.12.2004.

 
8.Tato zřizovací listina nahrazuje zřizovací listinu Základní školy Mšeno, okres Mělník schváleno u 
zastupitelstvem města Mšeno dne 20.7.1998 a dodatky této zřizovací listiny - dodatek č. 1 ze dne 
11.8.2000, dodatek č. 2 ze dne 2.5.2001, dodatek č. 3 ze dne 20.2.2002 a dodatek č. 4 ze dne 
20.3.2002. 


