
 

 

 

P E T R  GA Z D Í K  
mi nis tr  š kols tví , ml á de že  a tě l ovýc hovy  

 

Praha, březen 2022 
                                                                                                          Č.j.: MSMT-2609/2022-2 

Opatření 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek č. 9 ke zřizovací 
listině Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, Veslařská 234, vydanou dne 16. 12. 
1994 pod č.j. 30 105/94-61 pro příspěvkovou organizaci Mateřská a základní škola internátní 
pro děti s vadami řeči, Veslařská 234, Brno. 

I. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 118 12 Praha 1, Karmelitská 5, IČO 00022985, 
vydává v souladu s § 169 odst. 2 písm. a) a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy a mateřská školy logopedické,  
Brno, Veslařská 234  

Zřizovací listina Základní školy a mateřské školy logopedická, Brno, Veslařská 234, vydaná 
dne 16. 12. 1994 pod č.j. 30 105/94-61 pro příspěvkovou organizaci Mateřská a základní 
škola internátní pro děti s vadami řeči, Veslařská 234, Brno, ve znění dodatků č.j. 31 232/94-
61 ze dne 25. 1. 1995, č.j. 22 602/98-21 ze dne  8. 7. 1998, č.j. 10 758/01-21 ze dne 6. 2 . 
2001,  
č.j. 33 009/05-25 ze dne 8. 12. 2005,  č.j. 21 912/2007 ze dne 15. 11. 2007, č.j. MSMT-
1757/2014-1 ze dne 14. 1. 2014, MSMT-14056/2015-1 ze dne 24. 9. 2015 a č.j. MSMT-
27009/2016-1 ze dne 31. 8. 2016 se mění takto. 
Články I., II., IV., V., VI. a VII. zní: 

„I. Název organizace 
 

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234  
Příspěvková organizace 
 

II. Sídlo organizace 
 
Sídlo: Veslařská 339/234, Pisárky, 637 00 Brno 
Identifikační číslo organizace: 62157787 
 



 

 

 

IV. Určení právních úkonů organizace 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si vyhrazuje schvalování 
těch právních úkonů příspěvkové organizace v působnosti ministerstva, které jsou ke schválení 
ministerstvem určeny Směrnicí č. 18/2016, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační 
složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje postup při 
provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, č.j. MSMT-21042/2016-4, ze 
dne 21. září 2016, zveřejněné v prosinci 2016 ve Věstníku ministerstva, ročník LXXII, sešit 12 
a v prosinci 2016 v Ústředním věstníku České republiky, částka 6. 
 

V. Statutární orgán 

V čele organizace stojí ředitel, který je jejím statutárním orgánem a v plném rozsahu jedná 
jejím jménem. Ředitel jmenuje do funkce všechny vedoucí jednotlivých útvarů vymezených 
organizačním řádem. Organizační řád organizace a jeho změny schvaluje zřizovatel. Ředitel  
pověří vybraného zaměstnance zařízení trvalým zastupováním ředitele (dále jen „zástupce 
ředitele“). Pověření zástupce ředitele schvaluje zřizovatel. 

VI. Vymezení  majetku 
 

Majetek státu, s nímž je organizace příslušná hospodařit k 1. 1. 2022  je uveden v příloze 
k tomuto dodatku – výpis  z katastru nemovitostí.  

VII. Jiná činnost 

Organizace  vykonává  jinou  činnost ve  smyslu  §  63  odst. 1  zákona  č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to: 
1. Nájem služebního bytu - byt 1. kategorie v samostatném domku o celkové ploše 87,5 m2 
2. Nájem ubytovacích prostor v rozsahu 2 pokoje, 4 lůžka  
3. Prodej stravy ve školní jídelny v rozsahu 150 obědů/měsíc   
4. Pronájem bazénu a tělocvičny v rozsahu 500 m2  
5. Pronájem nebytových prostor v rozsahu 150 m2 
6. Lektorská a vzdělávací činnost, vzdělávání dospělých, pořádání kurzů v rozsahu 25 

kurzů/rok/ 300 frekventantů. 
Realizace této činnosti neomezí ani jinak neovlivní výkon hlavního účelu a předmětu činnosti 
organizace.“. 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy. Součástí dodatku je úplné znění zřizovací listiny.      
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