čl. I
Město Netolice, se sídlem Netolice, Mírové náměstí 208, PSČ 384 11, okres
Prachatice zřizuje příspěvkovou organizaci s názvem

Základní umělecká škola Netolice, okres Prachatice
čl. II
Sídlo příspěvkové organizace: Netolice, Bavorovská 456, PSČ 384 11, okres
Prachatice, IČO: 70503991
čl. III
Základní umělecká škola poskytuje základ vzdělání v jednotlivých uměleckých
oborech a její činnost je vymezena § 6a odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě
základních a středních škol (školský zákon) ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a
vyhláškou č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách a statutem vydaným
městským zastupitelstvem města Netolice.
čl. IV
1. Organizace jedná prostřednictvím svého statutárního zástupce, kterým je ředitel
organizace.
Statutární orgán je oprávněn samostatně činit jménem organizace právní úkony ve
všech věcech.
2. Ředitel organizace je do funkce jmenován v souladu s platnými právními
předpisy.
čl. V
1. Organizace se při hospodaření s peněžními prostředky řídí platnými právními
předpisy České republiky.
2. Organizace spravuje nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele v
rozsahu, který je uveden v příloze č. 1.
Svěřený majetek spravuje organizace pro hlavní účel, ke kterému byla zřízena.
Svěření majetku organizaci je provedeno bezúplatně. Majetek se dává organizaci
do správy dle platných předpisů pro příspěvkové organizace.
Organizace má k tomuto majetku tato práva a povinnosti:
- organizace je povinna se o spravovaný majetek řádně starat a pečovat, vést o něm

evidenci, udržovat jej a opravovat, provádět zákonné revize
- efektivně a ekonomicky účelně spravovaný majetek využívat
- provádět odpisy
5.1. Nemovitý majetek se svěřuje s omezením majetkových práv:
- nelze jej prodávat, ručit jím a zastavovat bez předchozího souhlasu zřizovatele
- nebytové prostory lze pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným účelům tak,
aby nebyl narušen chod organizace a hlavní účel, ke kterému byla zřízena
5.2. Movitý majetek se svěřuje organizaci s právy vyřazení, likvidace, pořízení a
zapůjčení za ceny obvyklé bez souhlasu zřizovatele, pokud tento majetek nebude
upotřebitelný v ostatních školách a školských zařízeních města.
5.3. Majetek, který organizace nepotřebuje k plnění svého účelu, může pronajmout
za podmínek v místě obvyklých.
čl. VI
Organizace se zřizuje na dobu neurčitou.

Tato zřizovací listina byla schválena podle § 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, usnesením Zastupitelstva Města Netolice č.
ze dne 27. června
2001 a nahrazuje dosavadní zřizovací listinu ze dne 6. 10. 1999 v posledním znění.

V Netolicích dne 25. června 2001

Oldřich Petrášek
starosta Města Netolice

Příloha č. 1
Vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- školní budovu č. p. 456
stav. parc. č. 645

o výměře 601 m

Jedná se o nemovitost v obci a katastrálním území Netolice.

Vymezení movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- Hmotný investiční majetek

388 315,90 Kč

- Drobný hmotný inv. majetek

462 549,40 Kč

- Drobný hmotný investiční majetek

299 ks

Oldřich Petrášek
starosta Města Netolice

