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hlavního města Prahy vydává na zák|adě ustanovení 5 59 odst. 2 písm. i)
č. L3Il2000 sb., o h|avním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení

1 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném rzdělávání (ško|shý zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení $ 23 odst. 1
písm. b) a 5 27 zákona č.25012000 sb., o rozpočtových pravid|ech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto

ERIZOVACI LISTINU

Smíchovská střední průmyslová škola,
Praha 5, Preslova 25

(dá|e jen,,orga nizace..)

čl. r
označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídtem Mar!ánské náměstí 2l2, tto 01 Praha 1, IČ: 00064581

cl. il
Název organizae

Smíchovská střední průmyslová ško|a, Praha 5, Preslova 25

čt. uI
Sídlo organizace

150 21 Praha 5, Preslova 25

čl. Iv
Identifikační číslo olganizace

IČ: 61 386 855

čl. v
Právní forma olganizace

Příspěvková organizace



Ó. vr
Vymezení h|avního ú&!u a pňedmětu činnosti olganizace

organlzace pos$1tuje vzdě|ávání Ve wdělávacích programech v oborech vzdě|ání \
vedoucích k dosažení středního vzdě|ání s maturitní zkouškou. 

\

Ó. vrr
Statutární orgán olganizae

Statutárním orgánem organizace je ředite|, Kerého jmenuje a odvo|ává Rada h|avního města
Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci ta( že
k napsanému nebo v.rtištěnému názvu organizace připojí svůj v|astnoruční podpis.

čt. vrrr
Vymezení majetku ve v|astnictví zřizovatele předávaného organizaci

k hospodaření

Nemoviý majetek ve v|astnicNí zřizovate|e předávaný organizaci k hospodaření je uveden
v pří|oze č. 1, Kerá je nedí|nou součástí této zřizovací |istiny. Zřizovate| předává organizaci
k hospodaření pro potřeby plnění jejích úko|ů rovněž moviý majetek pod|e stavu
inventarizace ke dni 31.12.2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně
veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do v|astnicWí zřizovatele po
31.12.2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 3L,I2.2009 od jiné
příspěvkové organizace zřlzovate|e, jest|iže se jedna|o o majetek přebytečný. Svěřený
majetek vede organizace ve svém účetnicWí.

čl. Ix
Vymezení majetkových práv organizace

1. organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovate|e tato práva v|astníka:

a) majetek džet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro kteý byla organizace zřízena
a da|ších úkolů vymezených v této zřizovací |istině,

b) nak|ádat s moviým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací
Iistině,

c) při li|cvidaci neupotřebite|ného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku
postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným moviým
majetkem Ve vlastnictví h|avního města Prahy, Keý je wěřen příspěvkorným
organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v pří|oze č. 2 této
zřizovací listiny,

d) uzavírat nájemní sm|ouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu
určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s ýpovědní |hůtou do jednoho roku,
bez omezení ýpovědních důvodů.

ostatní práva v|astníka svěřeného majetku vyše neuvedená vykonává zřizovate|
a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovate|e.

z. organizace je oprávněna nab'foat nemoviý majetek pro svého zřizovate|e pouze po
předchozím písemném souh|asu zřizovate|e, na zák|adě usnesení Zastupite|stva hlavního
města Prahy, přičemž se takoý nemoviý majetek bude mít za svěřený organizaci po
jeho vymezení v pří|oze č. 1 této zřizovací |istiny. Moviý majetek nab'ývaný organizací pro



3.

svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžlkem účinnosti právního úkonu, jímž
by| organizací majetek nabyt do vlastnicWí zřizovate|e. organizace je povinna vkládat
do jí uzavíraných sm|uv, na jejichž základě bude nab'foat majetek pro wého zřizovatele,
odkaz na ustanovení $ 27 odst. 4 zákona č. 25012000 sb., o rozpočtorných pravid|ech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v sou|adu s nímž bude příslušný právní
úkon činěn.

organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovate|e zejména \fto
povinnosti:

a) využívat svěřený majetek úče|ně a hospodárně,

b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,

c) svěřený majetek udtžovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opra\nr
a zajišťovat periodické revize v sou|adu s obecně závaznými právními předpisy,

d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož
i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů,

e) využívat všechny právní prostředlcy k ochraně wěřeného majetku zřizovatele před
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv v|astníka (zřizovatele) a včas
up|atňovat právo na náhradu škody a právo na vrydání bezdůvodného obohacení vůči
odpovědným subjektům,

D dodržovat Pravid|a pro zadávání veřejných zakázek škol a školslcých zařízení _
příspěvkových organizacízřízených hlavním městem Prahou schvá|ená Radou HMP.

organizace je povinna provádět pravlde|nou roční inventarizaci majetku a na zák|adě
provedených inventur předávat zřizovate|i soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.

organizace je povinna používat u svého názvu |ogo h|avního města Prahy na veškeých
propagačních materiálech (webové stránky, p|akáý, |etáky, prezentace, vstupenky,
inzeráty apod.) a informačních tabu]ích.

čl. x
Doplňková činnost olganizace

okruhy dop|ňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení $ 27 odst.2
písm.9) zákona č, 25012000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů nás|edovně:

1. pronájem nebytorných prostor,

2. pronájem s|užebního bytu v budově Preslova 25, Praha 5, na dobu určitou jednoho roku,

3. zpracování dřeva, ýroba dřevěných, korkorných, proutěných a slaměných ýrobků,
4. ýroba kovorných konstrukcí a kovodělných ýrobků,
5. povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,

6. zprostředkování obchodu a s|užeb,

7, poslqtování softulare, poradensWí vob|asti informačních techno|ogií, zpracování dat
hostingové a související činnosti a webové poftá|y,

8. příprava a vypracování technichých návrhů, grafické a kresličské práce,

9. mlmoškolní uýchova a rzdě|ávání, pořádání kuzů, školenl včetně lektorské činnosti.

4.

5.
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organizace může vykonávat dop|ňkovou činnost za předpok|adu, že nenaruší plnění h|avního
úče|u organizace.

Ó. xr
zajištění kontrcly olganizace

organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele
a dodržovat pokyny zřizovate|e pro organizaci a provádění kontro| hospodaření.

cl. xrr
Vymezení doby' na ktelou je organizace zřízena

organizace je zřízena na dobu neurčitou.

č|. xtil
Závěrcčná ustanovení

prganizace byla zřízena ke dni L.7.L993 Minlsterctvem školství, m|ádeže a tělornýchovy
CR pod č.j.: 16 4L9l93.26 ze dne 5.5.1993.
Rozhodnutím ušur čn e.j. 34oo9l2ooO-I4 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2oo1
do působnosti kraje HIavní město Praha.
Touto zřizovací |lstinou se zrušuje zřizovací |istlna organizace schvá|ená usnesením Rady
hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3.4.200I, ve znění pozdějších změn.
Tato zřizovací |istina by|a schvá|ena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č.4/8 ze dne t7.2.20LL a nab'ývá účinnostl dnem t.4.20tl.

V Praze dne 2 3 -03- 2011

Doc. MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc.

primátor h|avního města Prahy
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