DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Rozdělení 56. mateřské školy Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvkové organizace, IČ
70941157 (dále jen „56. MŠ“) tak, že se oddělí její odloučené pracoviště na adrese Ke Křížku
81, Plzeň – Lhota a vznikne samostatná právnická osoba - Mateřská škola Plzeň – Lhota,
Ke Křížku 81, příspěvková organizace ke dni 1. 7. 2017; schválení zřizovací listiny nové
příspěvkové organizace.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP (dále jen „OŠMT“) se obrátilo vedení MO
Plzeň 6 – Litice a MO Plzeň 10 – Lhota se záměrem zřídit z odloučeného pracoviště 56. MŠ
ve Lhotě samostatnou mateřskou školu. Zároveň MO projednaly uvedenou záležitost ve svých
zastupitelstvech a požádaly OŠMT o projednání tohoto záměru v orgánech města (usnesení
ZMO Plzeň – 6 Litice a ZMO Plzeň 10 – Lhota tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu).
V současné době má odloučené pracoviště ve Lhotě dvě třídy mateřské školy s kapacitou
56 dětí a 70 strávníků. Podle vyjádření starostky tohoto MO se od roku 2011 narodilo ve
Lhotě 66 dětí a spolu s dětmi, které se do Lhoty přistěhovaly, jde celkem o 84 dětí. S ohledem
na stávající výstavbu v dané lokalitě je zde předpoklad zachování minimálně dvoutřídní
mateřské školy a její naplněnosti i v následujících letech.
Zřízením samostatné právnické osoby - mateřské školy Plzeň – Lhota vznikne dvoutřídní
mateřská škola – zůstane naplněno usnesení RMP č. 543 ze dne 7. 6. 2001, podle kterého
podmínkou pro zřízení mateřské školy jako příspěvkové organizace je existence min. dvou
tříd naplněných v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
Podle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, dochází ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové
organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází
její majetek, práva a závazky na nové nebo přejímající organizace.
OŠMT navrhuje RMP souhlasit s rozdělením 56. MŠ tak, že se oddělí její odloučené
pracoviště na adrese Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81 a bude zřízena nová příspěvková
organizace s názvem - Mateřská škola Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81, příspěvková organizace
(dále jen „MŠ Plzeň – Lhota“) ke dni 1. 7. 2017. Předpokládaná kapacita školy podle
aktuálního stavu je 56 dětí a kapacita školní jídelny 70 strávníků. Současně ve smyslu shora
cit. ustanovení navrhuje OŠMT přechod veškerých práv a závazků včetně práv a povinností
vyplývajících z pracovně právních vztahů souvisejících s odloučeným pracovištěm 56. MŠ na
novou organizaci MŠ Plzeň – Lhota. Movitý majetek umístěný v odloučeném pracovišti
56. MŠ (vybavení dvou tříd a školní jídelny) bude k uvedenému datu předán k hospodaření
nové organizaci přílohou ke zřizovací listině.
V souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. vydá zřizovatel o vzniku příspěvkové
organizace zřizovací listinu. Návrh zřizovací listiny MŠ Plzeň – Lhota je přílohou č. 4
k tomuto materiálu. Obsahové náležitosti a struktura navrhované zřizovací listiny odpovídají
požadavkům stanoveným zákonem č. 250/2000 Sb. i požadavkům zákona č. 561/2004 Sb.,
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školský zákon, v platném znění, a také zřizovacím listinám ostatních mateřských škol
zřizovaných městem Plzní. Nedílnou součástí zřizovací listiny bude příloha, kterou se MŠ
Plzeň – Lhota předá k hospodaření movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele (ve formě
vyčíslení majetku v pořizovacích cenách aktuálně ke dni 1. 7. 2017). Inventurní soupis
majetku bude uložen v sídle této příspěvkové organizace. Aktualizace movitého majetku
vymezeného v příloze se provádí standardně jednou ročně, vždy k 30. 6. kalendářního roku.
Zřizovací listina 56. MŠ se rozdělením organizace nemění (příloha č. 3).
Pro úplnost je třeba dodat, že mateřské školy zřizované městem Plzní nemají k hospodaření
předaný nemovitý majetek, ve kterém sídlí. Ten je Statutem města Plzně svěřen do správy
městských obvodů.
Počet zaměstnanců nové příspěvkové organizace je závislý na počtu přijatých dětí do
mateřské školy – v současné době při kapacitě 56 dětí mateřské školy zde pracují čtyři
pedagogičtí pracovníci a tři provozní zaměstnanci. Finanční prostředky na platy a související
náklady budou řešeny ze státních prostředků získávaných prostřednictvím KÚPK na přímé
náklady na vzdělávání. V případě poklesu dětí v mateřské škole v Liticích i v mateřské škole
ve Lhotě může vzniknout potřeba dofinancování státních finančních prostředků z rozpočtů
MO. Oba MO byly na tuto možnost upozorněny.
V souladu se školským zákonem musí být zřizovatelem po vzniku nové mateřské školy
vyhlášeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele mateřské školy (ve smyslu vyhlášky
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích).
V souvislosti se zřízením nové příspěvkové organizace je třeba zajistit - mimo úkony popsané
shora - i naplnění dalších zákonných povinností zřizovatele, konkrétně: zajistit přidělení
identifikačního čísla ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném
znění, zapsat novou příspěvkovou organizaci do veřejného rejstříku v souladu s § 27 odst. 10
zákona č. 250/2000 Sb., provést zápis nové mateřské školy do rejstříku škol a školských
zařízení podle § 146 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a zveřejnit
informaci o rozdělení a vzniku nové příspěvkové organizace v Ústředním věstníku ČR ve
smyslu § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb.
S rozdělením 56. MŠ a zřízením samostatného právního subjektu Mateřské školy Plzeň –
Lhota, Ke Křížku 81, příspěvkové organizace ke dni 1. 7. 2017 souhlasila Komise pro
výchovu a vzdělávání RMP svým usnesením č. 14 ze dne 4. 10. 2016 (výňatek ze zápisu
z jednání je přílohou č. 2 tohoto materiálu).
3. Předpokládaný cílový stav
Zrušení odloučeného pracoviště 56. mateřské školy Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvkové
organizace, IČ 70941157 na adrese Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81 a zřízení samostatné
právnické osoby - Mateřské školy Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81, příspěvkové organizace ke
dni 1. 7. 2017 s kapacitou 56 dětí a kapacitou školní jídelny 70 strávníků.
Schválení zřizovací listiny nové příspěvkové organizace.
4. Navrhované varianty řešení
Rozdělení 56. mateřské školy Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvkové organizace, IČ
70941157 tak, že se oddělí její odloučené pracoviště na adrese Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81
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a bude zřízena samostatná právnická osoba - Mateřská škola Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81,
příspěvková organizace ke dni 1. 7. 2017.
Schválení zřizovací listiny nové příspěvkové organizace.
5. Doporučená varianta řešení
Podle bodu 4 této důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Financování nově vzniklé příspěvkové organizace bude zajištěno přesunem rozpočtových
prostředků ve výši 198 tis. Kč z rozpočtu MO Plzeň 6 Litice, ze kterého byl dosud formou
provozního příspěvku zajišťován provoz odloučeného pracoviště 56. MŠ v Plzni - Lhotě, do
rozpočtu MO Plzeň 10 Lhota. V roce 2017 bude přesun prostředků realizován prostřednictvím
rozpočtového opatření. Od prvního roku celoročního provozu nové příspěvkové organizace,
tj. od r. 2018 dojde k úpravě procentního podílu dotčených městských obvodů na příjmech
z cizích daní v rámci finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům MO. Návrh úpravy
procentních podílů bude vycházet z principů konstrukce finančního vztahu schválené
usnesením ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014. Na základě těchto principů by měla být do
finančního vztahu promítnuta změna výše výdajového standardu pro oblast školství
u dotčených městských obvodů a navržena změna procentních podílů ve výši (-) 0,0118 % pro
MO Plzeň 6 - Litice a (+) 0,0118 % pro MO Plzeň 10 – Lhota. Finanční prostředky na platy
a související náklady budou řešeny ze státních prostředků získávaných prostřednictvím KÚPK
na přímé náklady na vzdělávání. V případě poklesu dětí v mateřské škole v Liticích
i v mateřské škole ve Lhotě může vzniknout potřeba dofinancování státních finančních
prostředků z rozpočtů MO. Oba MO byly na tuto možnost upozorněny.
7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků
Podle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení ZMO Plzeň 6 č. 54/16.
Usnesení ZMO Plzeň 10 č. 43/16.
Usnesení RMP č. 543 ze dne 7. 6. 2001.
Usnesení RMP č. 36 ze dne 19. 1. 2017.
Usnesení ZMP č. 295 ze dne 12. 6. 2014.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Neprověřuje se.
10. Přílohy
Příloha č. 1 - usnesení ZMO Plzeň 6 a ZMO Plzeň 10
Příloha č. 2 - výňatek z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMP ze dne 4. 10. 2016.
Příloha č. 3 - aktuální úplné znění zřizovací listiny 56. mateřské školy Plzeň, Budilovo
náměstí 72, příspěvkové organizace
Příloha č. 4 - návrh zřizovací listiny Mateřské školy Plzeň – Lhota, Ke Křížku 81,
příspěvkové organizace
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