
Zpráva pro 4. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
 které se koná dne 23. března 2023 

 
1.18 Schválení nových zřizovacích listin, změna svěřeného majetku ve správě 

příspěvkových organizací Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, 
okres Děčín, a Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín. 
 

Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 
 

Odůvodnění:  
Stávající stav vymezeného majetku k užívání ve správě výše uvedených organizací je dán 
přílohou ke zřizovacím listinám PO. Objekt budovy č. p. 2926 je v současné době ve správě 
příspěvkové organizace Školní jídelna. Základní škola Náměstí má v přízemí objektu 
pronajaty prostory školní družiny. Součástí č. p. 2926 jsou i spojovací krček se šatnami, 
schodiště, vchod do družiny, sociální zařízení. Tyto prostory jsou převážně využívány žáky 
ZŠ. Z důvodu zajištění a vymezení odpovědnosti za užívání těchto společných prostor žáky, 
rodiči, strávníky ostatních PO (studenti Gymnázia), příchozích (zaměstnanci MěÚ, cizí 
strávníci) navrhuje vedení města po projednání s OŠKT a OSMI sjednotit formu užívání 
školských budov jednotně, tzn. obdobným způsoben jako v případě ZŠ Edisonova a ŠJ 
Edisonova, kdy objekt vývařovny je součástí školy a je ve správě ZŠ. PO Školní jídelna 
Edisonova je v nájemním vztahu a má vymezeny prostory sloužící výhradně k účelu provozu 
školní jídelny (prostory kuchyně, skladů potravin, jídelnu atd.) Dalším důvodem této 
organizační změny je zajištění bezpečnosti a dodržování legislativních nařízení (požární 
ochrana a prevence) při užívání společných prostor.  Do doby nabytí účinnosti bude mezi 
uvedenými PO uzavřen nájemní smluvní vztah na výhradně vymezené prostory pro účely 
provozu školní jídelny s platností a účinností od 1. 7. 2023.  
Nové zřizovací listiny vznikají z důvodu zastaralosti a potřeby aktualizace a zároveň z důvodu 
převodu vybraného nemovitého majetku z PO Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926 
na PO Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469 dle přílohy Soupis předávaného 
majetku. 
Aktualizované přílohy zřizovacích listin budou vytvořeny ke dni 1. 7. 2023 a stanou se 
nedílnou součástí zřizovacích listin. 

 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní 
škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, IČO 70698171, kterou se nahrazuje zřizovací listina 
ze dne 29. 10. 2002 včetně všech změn, s účinností ke dni 1. 7. 2023. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna 
Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926,  IČO 70698139, kterou se nahrazuje zřizovací listina ze dne 
29. 10. 2002 včetně všech změn, s účinností ke dni 1. 7. 2023. 
 
 
 



Soupis předávaného majetku z PO Školní jídelna náměstí E. Beneše na PO ZŠ náměstí 
E. Beneše 
 
Název              Inv. číslo                   Účetní poř. cena 
       
Pozemek p. č. 41, výměra 1 018 m2   183               154 350,00 Kč 
Budova školní jídelny č. p. 2926   866            5 799 205,00 Kč 
EZS       1555     20 000,00 Kč 
Vzduchotechnika     1640                 58 435,70 Kč 
Vzduchotechnika            1642     38 090,80 Kč     
Kamerový systém     1649     43 709,00 Kč   
 
Celkem                  6 113 790,50 Kč 
  


