------------------Zakládací listina o založení--------------------------obecně prospěšné společnosti Gymnázia v Uherském Hradišti----------------------------------Čl.I.---------------------------------1. Gymnázium, Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 -------------se sídlem Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště--------zastoupená ředitelem
doc. RNDr. Zdeňkem
B o t k e m , CSc.,
rodné číslo 51 04 09 / 038, bytem Hluk, Hlavní 257, PSČ 687 25,-IČO : 60 37 16 84 ----------------------------------------------Přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu tvoří zřizovací listina,
přílohu č. 2 tvoří jmenování do funkce ředitele Gymnázia. ---------založilo podle zákona č.248/1995 Sb. Obecně prospěšnou společnost
Gymnázia v Uherském Hradišti (dále jen o.p.s.).--------------------2. Sídlo o.p.s. se nachází v budově Gymnázia Uherské Hradiště,
Velehradská třída 218, PSČ 686 17, telefon 0632 / 434111.-------3. O.p.s. bude zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeném Krajským soudem v Brně. -----------------------------------------------------------Čl.II--------------------------------------------Poskytování a druh obecně prospěšných služeb--------------Cílem o.p.s. je všestranně usilovat o rozvoj a kvalitu výchovně
vzdělávací činnosti a mimoškolní činnosti studentů Gymnázia Uherské
Hradiště poskytováním obecně prospěšných služeb :------------------a) činnost pro zlepšení podmínek výuky----------------------------b) činnost směřující k modernizaci přístrojového vybavení učeben a
laboratoří a vybavení výpočetní, didaktickou a instrumentální
technikou-------------------------------------------------------c) činnost
pro
zlepšení
podmínek v zájmové
činnosti školy,
především
nákup vybavení
pro zájmové
kroužky,
zajištění
vedoucích příp. úhrada nájmů------------------------------------d) činnost zabezpečující organizaci a průběh odborných, sportovních
i kulturních exkurzí, soustředění a pobytů zařazených do plánu
činnosti školy--------------------------------------------------e) činnost zabezpečující provoz Studentského klubu-----------------f) činnost zabezpečující náklady studentů reprezentujících školu na
soutěžích-------------------------------------------------------g) sociální výpomoc studentům--------------------------------------h) cestovní náhrady pedagogického dozoru při zahraničních cestách
studentů.-------------------------------------------------------Služby budou poskytovány všem studentům příp. zaměstnancům Gymnázia
v Uherském Hradišti.--------------------------------------------------------------------------ČI.III.---------------------------------Obecně prospěšná společnost Gymnázia v Uherském Hradišti se zakládá
na dobu neurčitou.-----------------------------------------------------------------------------Čl.IV. ---------------------------------------------------------Zdroje o.p.s.-----------------------------Vlastním zdrojem financování o.p.s. je její jmění,které tvoří :----a) hodnota přijatých darů a dědictví-------------------------------b) fond o.p.s.-----------------------------------------------------c) dotace--------------------------------------------------------------------------------------ČI.V. ---------------------------------------------------------Orgány o.p.s.-------------------------------

1. Správní rada----------------------------------------------------2. Dozorčí rada-----------------------------------------------------------------------------SPRÁVNÍ RADA------------------------------A:-----------------------------------------------------------------1. Správní rada je statutárním orgánem o.p.s.----------------------2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je
bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není sama ani osoby
jí blízké s touto o.p.s. v pracovně-právním nebo jiném obdobném
vztahu.---------------------------------------------------------B:-----------------------------------------------------------------1. Funkční období členů správní rady je 3 (slovy: tři) roky.-------2. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než 2 (slovy: dvě)
po sobě jdoucí funkční období. Po 6 (slovy: šesti) letech
členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem
nejdříve po uplynutí 1 (slovy: jednoho) roku.-------------------3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává
a řídí jednání správní rady-------------------------------------4. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada
je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich
členů a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.5. Jménem správní rady jedná a podepisuje předseda správní rady a
nebo společně I. a II. místopředseda správní rady.--------------C:-----------------------------------------------------------------1. Správní radu jmenuje zakladatel, pokud v zakládací smlouvě
nestanovil jinak.-----------------------------------------------2. Při prvním jmenování členů správní rady se losem určí jména jedné
třetiny členů, jejichž funkční období skončí po roce, a jedné,
třetiny členů, jejichž funkční období skončí po 2 (slovy: dvou)
letech.---------------------------------------------------------3. Členství ve správní radě zaniká :-------------------------------a) uplynutím funkčního období-----------------------------------b) úmrtím-------------------------------------------------------c) odstoupením--------------------------------------------------d) odvoláním----------------------------------------------------4. Zakladatel odvolá člena správní rady z důvodu zániku podmínek
požadovaných zákonem č. 248/1995 Sb. pro výkon funkce člena
správní rady.---------------------------------------------------5. Není-li zakladatel a nepřešla-li jeho práva zakladatele na jinou
osobou, odvolá člena správní rady Okresní úřad v Uherském
Hradišti.-------------------------------------------------------6. Na
uvolněná místa členů správní rady jsou
nejpozději na
nejbližším zasedání správní rady kooptováni noví členové.-------D:-----------------------------------------------------------------1. Do působnosti správní rady náleží :-----------------------------a) vydat ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne vzniku o.p.s.
statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace o.p.s..
Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě.
b) schvalování změn 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 určit obecně prospěšnou společnost,
které nabídne likvidační zůstatek-------------------------------d) dbát na zachování účelu,pro který byla o.p.s. založena----------e) schvalovat rozpočet o.p.s. a jeho změny a jmenovité náklady na
vlastní činnost (správu) o.p.s.---------------------------------f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s.---------g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností o.p.s. nad
rámec vymezený v zakládací smlouvě ( § 4 odst. 2 písm. c) zákona
č. 248/1995 Sb.)------------------------------------------------h) udělovat 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 působnosti správní rady
svěřuje zakládací listina---------------------------------------E:-----------------------------------------------------------------Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.------------------Pro první funkční období byla jmenována 9-ti (slovy: devíti)
členná správní rada ve složení :----------------------------Předseda : JUDr. Jitka Šťastná , r.č. 625629/0678, trvale
bytem Kněžpole čp.197, funkční období 3 (slovy: tři) roky---Místopředseda I.: Miroslav Křižka, r.č. 591008/0693, trvale
bytem Podolí čp.255, funkční období 3 (slovy: tři) roky---Místopředseda II : RNDr. Jana Petrželková, r.č. 515809/063,
trvale bytem Uherské Hradiště, V Teničkách čp. 622, funkční
období 2 (slovy: dva) roky----------------------------------Členové : Ing. Vlastimil Skála, r.č. 630101/0463, trvale
bytem Uherské Hradiště, Malinovského čp.790, funkční období 2
(slovy: dva) roky-------------------------------------------MUDr. Zdeňka Sedláčková,
r.č. 585509/2562, trvale bytem
Uh.Hradiště, Rostislavova čp. 503, funkční období 2 (slovy:
dva) roky---------------------------------------------------JUDr. Jitka Famfulíková, r.č. 625630/0732, trvale bytem
Uh.Hradiště, Strmá čp. 1057, funkční období 1 (slovy: jeden)
rok---------------------------------------------------------František Mlýnek, r.č. 520817/108, trvale bytem Uherské
Hradiště, Štěpnická čp. 1086, funkční období 1 (slovy: jeden)
rok---------------------------------------------------------Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc., r.č. 510409/038, trvale bytem
Hluk, Hlavní čp. 257, funkční období 3 (slovy: tři) roky----Mgr. Karel Rajmic, r.č. 580303/0200, trvale bytem Uherské
Hradiště, Pod Svahy čp.1004, funkční období 1 (slovy: jeden)
rok---------------------------------------------------------Jménem správní rady jedná a podepisuje předseda správní rady a
nebo společně I. a II. místopředseda správní rady.--------------------------------------DOZORČÍ RADA---------------------------A:-----------------------------------------------------------------1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem o.p.s.-----------------------2. Dozorčí rada je nejméně 3 (slovy: tří) členná a nejvýše 7 (slovy:
sedmi) členná. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který
svolává a řídí jednání dozorčí rady.-----------------------------

3. Dozorčí radu jmenuje zakladatel---------------------------------4. Nestanoví-li zákon č. 248/1995 Sb. jinak, platí pro způsob
ustanovení a členství v dozorčí radě obdobně ustanovení o správní
radě.-----------------------------------------------------------B:-----------------------------------------------------------------1. Dozorčí rada----------------------------------------------------a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu o.p.s.--------b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě 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. Dozorčí rada je oprávněna :------------------------------------a) podávat správní radě návrh na odvolání předsedy-----------------b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam
obsažené údaje--------------------------------------------------c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
o.p.s.----------------------------------------------------------Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady.
Musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.-------------------3. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení
zákonů,
ustanovení
zakládací
listiny
nebo
statutu,
na
nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti o.p.s.
C:-----------------------------------------------------------------Dozorčí rada pro první funkční období byla jmenována 3 (slovy: tří)
členná ve složení :------------------------------------------------Členové :----------------------------------------------------------MUDr. Zdeněk Anger, rodné číslo 560804/0394, bytem Uherské Hradiště,
Konečná 982,-------------------------------------------------------Ing. Stanislav Mikuláštík, rodné číslo 471112/092, bytem Uherské
Hradiště, Revoluční 495,-------------------------------------------Marie Fusková, rodné číslo 585824/0256, bytem Hluk, Sadová 37------------------------------------Čl.VI. -------------------------------------------------------Hospodaření o.p.s.------------------------Hospodaření o.p.s.se řídí dle ustanovení hlavy V. zákona č. 248/1995
Sb. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné
společnosti bude do šesti měsíců po skončení hodnoceného období
k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy, případně bude publikována
na webových stránkách a v ročence 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.------------------------------------------------------Závěrečná ujednání------------------------Tato zakládací listina nabývá účinnosti dnem jejího podpisu tj.
27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce
jedna).-------------------------------------------------------------

