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R.usn.č.1167!2017

Rada l. doporučuje ZM

schválit Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvková organizace Waldorfská škola Příbram —

mateřská škola, základní škola a střední škola se sídlem Hornická 327, 261 01, Příbram ll,

ICO. 42731259, Schválené Zastupitelstvem města Příbram dne 23.01.2017 usnesením

č. B36i2017íZM, kterým se rozšiřuje doplňková činnost Školy o provozování následujících

živností: 1) Truhlářství, podlahářství, 2) Kovářství, podkovářství, 3) Volná živnost — výroba,

obchod a služby obor č. 14 — vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské

a kopírovací práce, 4) Hostinská činnost.

||. 11 kl á d á

OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

11.12.2017.

hl. pro 6

Napsala: Mgr. Věra Holá

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje )( neschvaluje

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Waldorfská škola Příbram — mateřská škola,

základní škola a střední škola se sídlem Hornická 327, 261 01, Příbram ll, IČO. 42731259, schválené

Zastupitelstvem města Příbram dne 23.01.2017 usnesením č. 636í201712M, kterým se rozšiřuje

doplňková činnosti škoíy o provozování následujících živností: 1) Truhlářství, podlahářství,

2) Kovářství, podkovářstvi, 3) Volná živnost — výroba, obchod a služby obor č. 14 — vydavatelské

činnosti, polygrafické výroba, knihařské a kopírovací práce, 4) Hostinská činnost.

Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a Sportu předkládá žádost ředitele Waldorfská Školy Příbram - ívlŠ, ZŠ a sš

Mgr. Roberta Záka o dodatek ke zřizovací listině školy č. 636í2017íZM ze dne 23.01.2017.

Jedná se o rozšíření doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, a to

o provozování následujících živností:

1) Truhlářství, podlahářství

2) Kovářství, podkovářství

3) Volná živnost — výroba, obchod a služby obor č. 14 — vydavatelské činnosti, polygrafická výroba,

knihařské a kopírovací práce

4) Hostinská činnost



Dle sdělení ředitele má škola na provozování řemeslných živnosti a hostinské činnosti odpovědné

zástupce, kteří splňují všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a jsou se školou

ve smluvním vztahu - hlavní pracovní poměr.

Žádost ředitel zdůvodňuje tím. Že prostory i personální obsazení školy umožňují jejich využití

k provozování výše uvedených živnosti a tím k uspokojení poptávky. Na naplnění zakázek se mohou

podílet i studenti školy, a to nad rámec školního vzděláváni.

Přílohy: 1) Žádost ředitele školy

2) Zřizovací listina Waldorfská školy Příbram _ MŠ, za a SŠ ze dne 23.01 .2017

3) Návrh Dodatku č. 1 ke ZL Waldorfská školy


