
------------------Zakládací listina o založení----- -----------------  

-----obecn ě prosp ěšné spole čnosti Gymnázia v Uherském Hradišti------ 

----------------------------- Čl.I.---------------------------------- 

1. Gymnázium, Uherské Hradišt ě, Velehradská t řída 218 -------------- 

   se sídlem Velehradská t řída 218, 686 17 Uherské Hradišt ě--------- 

   zastoupená  ředitelem   doc. RNDr. Zde ňkem   B o t k e m ,  CSc., 

   rodné číslo 51 04 09 / 038, bytem Hluk, Hlavní 257, PS Č 687 25,-- 

   I ČO : 60 37 16 84 ----------------------------------- ------------  

Přílohu č. 1  tohoto  notá řského  zápisu  tvo ří  z řizovací  listina, 

přílohu č. 2 tvo ří jmenování do funkce ředitele Gymnázia. ---------- 

založilo  podle zákona  č.248/1995 Sb.  Obecně prosp ěšnou spole čnost 

Gymnázia v Uherském Hradišti  (dále jen o.p.s.).--------------------- 

2. Sídlo  o.p.s.  se  nachází  v budov ě  Gymnázia  Uherské Hradišt ě, 

   Velehradská t řída 218 , PS Č 686 17, telefon 0632 / 434111.-------- 

3. O.p.s. bude zapsána  v rejst říku  obecn ě prosp ěšných spole čností, 

   vedeném Krajským soudem v Brn ě. --------------------------------- 

--------------------------- Čl.II------------------------------------ 

---------Poskytování a druh obecn ě prosp ěšných služeb---------------  

   Cílem o.p.s. je  všestrann ě usilovat  o rozvoj a kvalitu výchovn ě 

vzd ělávací činnosti  a mimoškolní činnosti student ů Gymnázia Uherské 

Hradišt ě poskytováním obecn ě prosp ěšných služeb :------------------- 

a) činnost pro zlepšení podmínek  výuky---------------- ------------- 

b) činnost sm ěřující  k modernizaci p řístrojového  vybavení u čeben a 

   laborato ří  a vybavení  výpo četní,  didaktickou  a instrumentální 

   technikou--------------------------------------- ----------------- 

c) činnost   pro   zlepšení   podmínek  v zájmové   činnosti  školy, 

   p ředevším   nákup  vybavení   pro  zájmové   kroužky,    zajišt ění 

   vedoucích p říp. úhrada nájm ů------------------------------------- 

d) činnost zabezpe čující organizaci  a pr ůběh odborných, sportovních 

   i kulturních  exkurzí, soust ředění  a pobyt ů za řazených  do plánu 

   činnosti školy-------------------------------------- ------------- 

e) činnost zabezpe čující provoz Studentského klubu------------------ 

f) činnost zabezpe čující náklady  student ů reprezentujících školu na 

   sout ěžích----------------------------------------------- --------- 

g) sociální výpomoc student ům--------------------------------------- 

h) cestovní  náhrady  pedagogického dozoru  p ři zahrani čních cestách 

   student ů.-------------------------------------------------- ------ 

Služby budou poskytovány všem student ům  p říp. zam ěstnanc ům Gymnázia 

v Uherském Hradišti.------------------------------- ----------------- 

--------------------------- ČI.III.----------------------------------  

Obecně prosp ěšná spole čnost  Gymnázia v Uherském Hradišti se zakládá 

na dobu neur čitou.---------------------------------------------- ---- 

---------------------------- Čl.IV. --------------------------------- 

-------------------------Zdroje o.p.s.------------- -----------------  

Vlastním zdrojem financování o.p.s. je její jm ění,které tvo ří :----- 

a) hodnota p řijatých dar ů a d ědictví -------------------------------- 

b) fond o.p.s. --------------------------------------------------- --- 

c) dotace --------------------------------------------------- -------- 

---------------------------- ČI.V. ---------------------------------- 

------------------------Orgány o.p.s.-------------- -----------------  



1. Správní rada------------------------------------ ----------------- 

2. Dozor čí rada--------------------------------------------- -------- 

-------------------------SPRÁVNÍ RADA-------------- ----------------- 

A: --------------------------------------------------- --------------- 

1. Správní rada je statutárním orgánem o.p.s.------ ----------------- 

2. Členem  správní  rady  m ůže  být  pouze  fyzická  osoba, která je 

   bezúhonná a má zp ůsobilost k právním úkon ům a není sama ani osoby 

   jí blízké s touto  o.p.s. v pracovn ě-právním  nebo jiném obdobném 

   vztahu.----------------------------------------- ----------------- 

B: --------------------------------------------------- --------------- 

1. Funk ční období člen ů správní rady je 3 (slovy: t ři) roky.-------- 

2. Funkci člena správní rady nelze  zastávat déle než 2 (slovy : dv ě) 

   po sob ě  jdoucí  funk ční  období.  Po  6  (slovy:  šesti)  letech 

   členství ve správní rad ě může  být stejná osoba op ět jejím členem 

   nejd říve po uplynutí 1 (slovy: jednoho) roku.----------- --------- 

3. Členové správní rady volí ze svého st ředu p ředsedu, který svolává 

   a řídí jednání správní rady--------------------------- ----------- 

4. P ři rozhodování je  hlasovací právo člen ů správní rady rovné. P ři 

   rovnosti hlas ů rozhoduje hlas p ředsedy správní rady. Správní rada 

   je  usnášeníschopná, je-li p řítomna  nadpolovi ční v ětšina  jejich 

   člen ů a k rozhodnutí je t řeba souhlasu v ětšiny p řítomných člen ů.- 

5. Jménem správní  rady jedná  a podepisuje p ředseda  správní rady a 

   nebo spole čně I. a II. místop ředseda správní rady.--------------- 

C: --------------------------------------------------- --------------- 

1. Správní  radu  jmenuje  zakladatel,  pokud  v  z akládací  smlouv ě 

   nestanovil jinak.------------------------------- ----------------- 

2. P ři prvním jmenování člen ů správní rady se losem ur čí jména jedné 

   t řetiny člen ů,  jejichž funk ční  období skon čí  po roce, a jedné, 

   t řetiny člen ů, jejichž  funk ční období skon čí  po 2 (slovy: dvou) 

   letech.----------------------------------------- ----------------- 

3. Členství ve správní rad ě zaniká :-------------------------------- 

   a) uplynutím funk čního období------------------------------------ 

   b) úmrtím--------------------------------------- ----------------- 

   c) odstoupením---------------------------------- ----------------- 

   d) odvoláním------------------------------------ ----------------- 

4. Zakladatel  odvolá člena  správní rady  z d ůvodu  zániku podmínek 

   požadovaných  zákonem  č.  248/1995 Sb.  pro výkon  funkce  člena 

   správní rady.----------------------------------- ----------------- 

5. Není-li zakladatel a nep řešla-li jeho práva  zakladatele na jinou 

   osobou,  odvolá  člena  správní  rady  Okresní  ú řad  v  Uherském 

   Hradišti.--------------------------------------- ----------------- 

6. Na   uvoln ěná  místa  člen ů  správní  rady  jsou   nejpozd ěji  na 

   nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví  členové.-------- 

D: --------------------------------------------------- --------------- 

1. Do p ůsobnosti správní rady náleží :--------------------- --------- 

a) vydat  ve lh ůt ě  6  (slovy: šesti)  m ěsíc ů  ode dne vzniku o.p.s. 

   statut, kterým  se podrobn ěji  upraví vnit řní  organizace o.p.s.. 

   Údaje ve statutu musí být  v souladu s údaji v z akládací smlouv ě. 

b) schvalování  zm ěn  zakládací  smlouvy  musí být  v souladu  s § 4 

   odst. 3 a 4 zákona č.248/1995 Sb.-------------------------------- 



c) rozhodovat o zrušení o.p.s. a ur čit obecn ě prosp ěšnou spole čnost, 

   které nabídne likvida ční z ůstatek-------------------------------- 

d) dbát na zachování ú čelu,pro který byla o.p.s. založena----------- 

e) schvalovat rozpo čet  o.p.s. a  jeho zm ěny  a jmenovité náklady na 

   vlastní činnost (správu) o.p.s.----------------------------- ----- 

f) schvalovat ro ční ú četní záv ěrku a výro ční zprávu o.p.s.---------- 

g) rozhodovat  o p ředmětu a rozsahu dopl ňkových  činností o.p.s. nad 

   rámec vymezený  v zakládací smlouv ě ( § 4 odst. 2 písm. c) zákona 

   č. 248/1995 Sb.)------------------------------------ ------------- 

h) ud ělovat  souhlas  ke zcizení  či  zastavení  nemovitého  majetku 

   o.p.s. nebo  s jeho  pronájmem  na dobu  delší 1  (slovy: jednoho) 

   roku-------------------------------------------- ----------------- 

i) rozhodovat  o dalších otázkách, které  do p ůsobnosti správní rady 

   sv ěřuje zakládací listina------------------------------ ---------- 

E: --------------------------------------------------- --------------- 

       Správní rada zasedá nejmén ě dvakrát ro čně.------------------- 

       Pro první funk ční období  byla jmenována 9-ti (slovy: devíti) 

       členná správní rada ve složení :-------------------- --------- 

       P ředseda :  JUDr. Jitka Š ťastná ,  r. č.  625629/0678,  trvale 

       bytem Kn ěžpole čp.197, funk ční období 3 (slovy: t ři) roky---- 

       Místop ředseda I.:  Miroslav K řižka, r. č. 591008/0693,  trvale 

       bytem  Podolí čp.255, funk ční období  3 (slovy: t ři) roky---- 

       Místop ředseda II :  RNDr. Jana Petrželková,  r. č. 515809/063, 

       trvale bytem  Uherské Hradišt ě,  V Teni čkách čp. 622, funk ční 

       období 2 (slovy: dva) roky------------------ ----------------- 

       Členové :  Ing.  Vlastimil  Skála,  r. č. 630101/0463,  trvale 

       bytem Uherské Hradišt ě, Malinovského čp.790, funk ční období 2 

       (slovy: dva) roky--------------------------- ----------------- 

       MUDr.  Zde ňka  Sedlá čková,   r. č. 585509/2562,  trvale  bytem 

       Uh.Hradišt ě,  Rostislavova čp. 503, funk ční období  2 (slovy: 

       dva) roky----------------------------------- ----------------- 

       JUDr.  Jitka  Famfulíková,  r. č.  625630/0732,  trvale  bytem 

       Uh.Hradišt ě,  Strmá čp. 1057, funk ční období 1 (slovy: jeden) 

       rok----------------------------------------- ----------------- 

       František  Mlýnek,  r. č.  520817/108,  trvale  bytem  Uherské 

       Hradišt ě, Št ěpnická čp. 1086, funk ční období 1 (slovy: jeden) 

       rok----------------------------------------- ----------------- 

       Doc. RNDr. Zden ěk Botek,  CSc., r. č. 510409/038, trvale bytem 

       Hluk, Hlavní čp. 257, funk ční období 3 (slovy: t ři) roky----- 

       Mgr.  Karel Rajmic,  r. č. 580303/0200,  trvale bytem  Uherské 

       Hradišt ě, Pod Svahy čp.1004,  funk ční období 1 (slovy: jeden) 

       rok----------------------------------------- ----------------- 

      Jménem správní rady jedná a podepisuje p ředseda správní rady a 

      nebo spole čně  I. a II. místop ředseda správní rady.----------- 

----------------------------DOZOR ČÍ RADA---------------------------- 

A: --------------------------------------------------- --------------- 

1. Dozor čí rada je kontrolním orgánem o.p.s.---------------- -------- 

2. Dozor čí rada je nejmén ě 3 (slovy: t ří) členná a nejvýše 7 (slovy: 

   sedmi) členná.  Členové dozor čí  rady volí svého  p ředsedu, který 

   svolává a řídí jednání dozor čí rady.----------------------------- 



3. Dozor čí radu jmenuje zakladatel-------------------------- -------- 

4. Nestanoví-li  zákon  č.  248/1995  Sb.  jinak,  platí  pro zp ůsob 

   ustanovení a členství v dozor čí rad ě obdobn ě ustanovení o správní 

   rad ě.-------------------------------------------------- ---------- 

B: --------------------------------------------------- --------------- 

1. Dozor čí rada--------------------------------------------- -------- 

a) p řezkoumává ro ční ú četní záv ěrku a výro ční zprávu o.p.s.--------- 

b) nejmén ě jedenkrát  ro čně podává zprávu  správní rad ě o výsledcích 

   své kontrolní činnosti------------------------------------------- 

c) dohlíží  na to, že o.p.s. vyvíjí  činnost  v souladu  se zákony a 

   zakládací listinou o.p.s.----------------------- ----------------- 

2. Dozor čí rada  je oprávn ěna :------------------------------------- 

a) podávat správní rad ě návrh na odvolání p ředsedy------------------ 

b) nahlížet  do ú četních  knih  a jiných  doklad ů  a kontrolovat tam 

   obsažené údaje---------------------------------- ----------------- 

c) svolat mimo řádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují záj my 

   o.p.s.------------------------------------------ ----------------- 

Členové dozor čí  rady mají právo  ú častnit se jednání  správní rady. 

Musí jim být ud ěleno slovo, pokud o n ě požádají.-------------------- 

3. Dozor čí  rada  je  povinna  upozornit  správní  radu  na porušení 

   zákon ů,   ustanovení   zakládací   listiny   nebo   statu tu,   na 

   nehospodárné postupy, pop ř. na další nedostatky v činnosti o.p.s. 

C: --------------------------------------------------- --------------- 

Dozor čí rada pro první funk ční období  byla jmenována 3 (slovy: t ří) 

členná ve složení :--------------------------------- ---------------- 

Členové :------------------------------------------- ---------------- 

MUDr. Zden ěk Anger, rodné číslo 560804/0394, bytem Uherské Hradišt ě, 

Konečná 982,-------------------------------------------- ------------ 

Ing.  Stanislav Mikuláštík,  rodné číslo  471112/092,  bytem Uherské 

Hradišt ě, Revolu ční 495,--------------------------------------------  

Marie Fusková, rodné číslo 585824/0256, bytem Hluk, Sadová 37------- 

------------------------------ Čl.VI. ------------------------------- 

-------------------------Hospoda ření o.p.s.-------------------------  

Hospoda ření o.p.s.se řídí dle ustanovení hlavy V. zákona č. 248/1995 

Sb.  Výro ční  zpráva  o  činnosti  a  hospoda ření  obecn ě  prosp ěšné 

spole čnosti  bude  do šesti  m ěsíc ů  po skon čení  hodnoceného období 

k nahlédnutí v kancelá ři  ředitele školy, p řípadn ě  bude publikována 

na webových stránkách a v ro čence Gymnázia.------------------------- 

------------------------------ Čl.VII.------------------------------- 

-----------------Zrušení, likvidace a zánik o.p.s.- -----------------  

Zrušení, likvidace a zánik o.p.s. se řídí dle ustanovení §§ 7, 8 a 9 

zákona č. 248/1995 Sb.------------------------------------- --------- 

------------------------------ Čl.VIII.------------------------------ 

-------------------------Záv ěre čná ujednání-------------------------  

Tato  zakládací listina  nabývá  ú činnosti dnem  jejího  podpisu tj. 

27.11.2001  (slovy:  dvacátého  sedmého  listopadu  roku  dva tisíce 

jedna).-------------------------------------------- ----------------- 

 


