Obec Mikulčice vydává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 28.2.2007 a v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINU
Hudebního kurzu v Mikulčicích
organizační složky obce
Čl. 1
Označení zřizovatele
Obec Mikulčice, okres Hodonín IČO 00285102

Čl. 2
Název a sídlo organizační složky
Název organizace Hudební kurz Mikulčice, organizační složka obce Mikulčice
Sídlo a adresa organizace Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice
Hudební kurz je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým
jménem práv a zavazovat se.

Čl. 3
Účel zřízení a předmět činnosti
Hudební kurz v Mikulčicích je zřízen za účelem poskytování hudebního vzdělání a
k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.
1. Hudební kurz zajišťuje výuku na hudební nástroje.
2. Zajišťuje teoretické hudební vzdělání.
3. Sjednocuje hudebníky do různých hudebních formací a skupin.
4. Pořádá kulturní akce, spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
5. Podmínky, za nichž je výuka poskytována, jsou uvedeny v organizačním řádu.

Čl. 4
Vedení hudebního kurzu
1. Učitelé pracují na dohodu o pracovní činnosti.
2. Vedoucí učitel je zřizovateli odpovědný za plynulý chod hudebního kurzu.
3. Vedoucí učitel předkládá zřizovateli organizační řád a rozvrh hodin jednotlivých kurzů.
4. Vedoucí učitel předkládá zřizovateli každý měsíc v poslední pracovní den výkaz
odpracovaných hodin za jednotlivé učitele.

Čl. 5
Vymezení majetku, k němuž má hudební kurz právo hospodaření
1. Obec Mikulčice svěřuje hudebnímu kurzu do užívání za účelem provozu tento svůj
a/ hmotný majetek – elektrické varhany
klavír

Čl. 6
Hospodaření hudebního kurzu
1. Hudební kurz není samostatnou účetní jednotkou.
2. Hospodaření hudebního kurzu je součástí hospodaření obce.
3. Platby za hudební kurz bude vybírat vždy k 25. v měsíci na další měsíc na obecním úřadě. .

Čl.7
Závěrečná ustanovení
1. Hudební kurz je zřízen na dobu neurčitou.
2. Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem 5.2.2007.

V Mikulčicích 5.2.2007

............................................
Alena Kotásková místostarostka

.........................................
Josef Helešic starosta

Organizační řád Hudebního kurzu v Mikulčicích
V souladu se zřizovací listinou Hudebního kurzu v Mikulčicích, schválenou zastupitelstvem
obce usnesením ze dne 27.2.2007.

Článek 1 – Poslání Hudebního kurzu
Hudební kurz v Mikulčicích je základním hudebním kurzem poskytující hudební vzdělání
rovným způsobem všem občanům bez rozdílu.

Článek 2 – Činnost hudebního kurzu
Hudební kurz zajišťuje výuku na hudební nástroje, teoretické hudební vzdělání, spolupracuje
s dalšími organizacemi i školou v obci.
Výuku žáku poskytuje za úplatu, která je stanovena Ceníkem, který je přílohou tohoto
Organizačního řádu.
Článek 3 – Registrace, základní práva a povinnosti žáků
1. Žákem kurzu se může stát každý na základě vyplněné přihlášky. Děti do 18 let na základě
písemného souhlasu rodiče.
2. Připomínky, podněty a návrhy k práci kurzu je možno podávat vedoucímu učiteli nebo
obecnímu úřadu.
Článek 4 – Organizace výuky
1. Vyučovací hodina i hodina teorie trvá 45 minut.
2. Při onemocnění žáka je důležitá omluva učiteli a náhradní výuka bude poskytnuta
v dostupném termínu, jiná absence se nenahrazuje a peníze se nevrací.
3. Výuka za nemoc učitele bude nahrazena v dostupné míře.
4. Platba kurzu se provádí vždy předem a to do 25.v měsíci .

Článek 5 – Závěrečná ustanovení
1. Výjimky z Organizačního řádu povoluje obecní úřad.
2. Nedílnou součástí Organizačního řádu je příloha: Ceník kursovného.
3. Tento Organizační řád platí od 5.2.2007 na dobu neurčitou.

V Mikulčicích 27.2.2007

............................................
Vedoucí učitel

.........................................
starosta obce

Ceník kursovného Hudebního kurzu v Mikulčicích

Měsíční částka 440,- Kč za jednoho žáka.

V Mikulčicích 27.2.2007

