ZĚilZovACÍ LIsTINA
Navrhovatel Jan Míšek,Češkova1240,53002 Pardubice' nar. 4.12.1976
podle s l24 odst. 2 písm. b) a $ 125 odst. l zákonaě.56112004 Sb., o předškolním,
zákJadnim, středním, vyššíodborném ajinémvzdělávání (dfle jen,,školský zíkon"),ve zrění
pozdějšíchpředpisů

zřlzaje
školskou právnickou osobu
Základní umělecká škola BONIF'A]\ITES

Název:

Základníuměleckrí škola BONIFANTES
Sídlo:
Gorkého 2658,530 02 Pardubice
(dále jen ,,školská právnická osoba").
čt. t
Zíizov ate| školské právnické osoby

Jméno:

Jan

Míšek

Datum narození: 4. 12.1976
Trvďý pobyt
Češkova1240,530 02 Pardubice
Státnípříslušnost: Českárepublika

:

čl rr
Druhy škol' Předmět činnosti školské právnické osoby
1. P.uhy

2.

škol - ZakJadniumělecká škola
Skolská právnická osoba v hlavní činnosti vykonává činnost Zéů<ladniumělecké
školy.

čl rrt

Orgány školské právnické osoby

a radaškolské
právnické osoby.
2. Reditel školské právnické osoby je statutiírnímorgiárrem školsképrávnické osoby,
jedná jménem školské právnické osoby a je oprávněn ji zasfupovat ve všech
ziúežitostech' které se školské pnívnickéosoby týkají.
Ředitel se podepisuje za školskou právnicko"b'óu" tut , Že k natištěnémunebo jinak
gapsanému názvu školsképrávnické osoby připojí svuj podpis
4. Reditel je ze své činnosti odpovědný radě školské právnické osoby.
5. Reditel školsképrávnické osoby je do frrnkce jmenovrírr a odvoláviín na náwh rady
školské právnické osoby zšizovate|emv souladu s $ 166 odst. 2 školského zákona
1. orgríny školsképrávnické osoby jsou ředitel školské právnické osoby

a. Reditel vydává" *d*: s platnými
pnívními předpisy vnitřní směmice,
zejména
ug'',"Ňní a pracovní rerd" z'odpovíu
prostředků
m4i€tku organizarc, zndpovídá'^
lng'yáaaíš'wrrziusvěřených
aiarzor,r"i
pr.ápi, t'#zp,Po a krizo vého a
v oÍganjzaci a za dodržnvrini
řizeni
nokrn,i l.ya*y"t zÍtzovatelem.
7.

I'-ffi

TJ*fJox1"*n-ůž;i"aiársňr'te-p.á"J.řjosobyzplnomocnit

8. Cleny rady školské
osoby v počfu tŤíč|enr[ jmenuje
zÍizovatel.Činnost
rady a jejípovinnostit jsou stanoveny
v $ 132 školského

1::|é

zákona.

čl. rv

Hospodaření a způsob majetkového
zajištění činnosti škotsképrávnické
osoby
Škokkaprávnická osoba bude uŽívat
k výkonu své činnosti'majetek
vlastní, vypůjčený
gebo pronajaý od ňizovateleei
oá jine i."*i.le
2' Skolská právnická osoba r'"'n"á"x!f*áo!"'í-' "."_ú nebo fuzické osoby.
p;ř,.'du, poskýnutými ze strítního
rozpočfu podle $ 160 odst. 1 pi'm.
.) u $ ror st"í.řěi" zékona,s
finančními
prostředky získanými z dotaií
z veróini,'cnň.,ilkř', i nn*enir.ri prostředky

l'

3.

;:jj#ř#:ťffi

'Tlff

tffii5i"ď'i.ři-i;';ťu-i,-',,,'czi*ěs-ňanonimi

Příjmy školsképrávnické o.ouy;'o"'
finančníprostředky
rozpočtu
?.
b' finančníprostředký r""rorpo,čtťr*"-'.i
'tát''it'o
samosprávných celků
finančníp
, grůfi,nevládních orí^rrí"i
:d. příjmy
Tostř9dky
zhlavnia dopňtoroJ ůinnosti
úplata
zavzdělávánia sluŽby
f':. příjmy z majetku ve vlasticú školsképrávnické
osoby

Člv

Vznik školsképrávnické osoby

rl

t
I

1.

2.

a vymezení

doby z'aení

Školskaprávnická osoba vmikádnem
zápisudo rejstffku školských právnických
Skolská právnická osoba
osob.
neurčitou

'" 'ři'uj.;;dobu

ÚčinnostzflzovacíurrÍj'r1'"u'ěrečnéustanovení
t. Tato zřizovací listina nabyvá účinnosti
dnem

,itli

ffi-J*:'ě

ledna

20t0.
j.
rr" + ,t"3nopir..r'l'i.r,z
"yr'oto""nu
o"J'oť'*o'ny
p.o po,r"ty ,n órui"ř"iil;;;

2. Tato ziizovací listina

1.

každýmá platnost
-potřebý *oistJ

,lll

riii'

V Pardubicích dne 24. zetří2009

ňizovatel

b7l#22
j6hř

tótoznost/ bylo prokÓzÓno plotným
úředním prŮkozem, tuto listinu přede mnou
vlostnoručně podopsol, No1Óř provedením
|egolizoce neodpovÍdó zo ob3rh lisÍlRv'
V-PoÍduoleÍcr1 ar€/:
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Notářská tajemnice:
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