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Kra;ský soud v Brně rozhodl vyššim soudním úředníkem JUDr.
Blankou Onciráčkovou v právní věci navrhovatele: Město Tršnov,
Tišnov, nám. Miru Lll, PSČ 666 19 o návrhu na zápls příspěvkové
orqanr zace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 , příspěvková
organizace se sídlem Tíšnov, Horova 960, PSČ 666 03 do obchodního
rejstřiku t a k t o :

T. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddilu Pr, vfožce číslo 1649

sezapisuje

Den zápisu: dnem nabytí právní mocr rozhodnutí

Den vzniku: 1. ledna 2aIC

Název: Mateřská škota, Ttšnov/ Horova 96a, příspěvkova orqanlzace

SídLo: Tišnov, Horova 96a, pSČ 666 03

Tdentifikační číslo: '720 49 634

Právní forma: Příspěvková orqanizace

přednět črnnosti:

- Příspěvková organizace;ako mateřská škola poskytuje předškolní
vzdělávání; ]e]í črnnost se řídí zákonem č. 56L/2aa4 Sb.,
o přeCškolním, zakladním, středním, vyšším odborném a j rném
vzdělávání (školsky zákon) , zejména pak ustanovenimr Částr druhé,
a prováděcímí předpisy ke školskému zákonu.
- Příspěvkova organizace jako školní 3ídelna poskytu;e školní
stravování; ] e] í čínnost se řídí zákonem č . 56L / 2,0a4 Sb . ,
o předškoJ.ním, základním, středním, vyšším odborném a ; iném
vzděIávání (školský zákon), ze;ména pak ustanoven_im § II9,
a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
- Příspěvkorzá organizace je oprávněna v soulaciu s ustancvením §
33b zákona č. 250/20a0 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, poskytowat závodní stravování.

Statutárni orgán:

ředrtel: Edita Brnková, dat. nar. 17. května I959
TiŠnov, Ji:ngmannoVa f 54 , PSČ 666 01

den vznlku funkce: 1. ledna 2CIa

Řecirtel příspěvkove orqanizace ;edná ;ménem příspěvkové
organi zace v souladu s platnými právnímr předpisy a v rámcr
oPrávnění daných zŤtzovací lrstrnou. K písemnému právnímu úkonu
přrpo;í ředitel svůj vlastnoruční podpis a otisk razíLka
příspěvkové org:ani zace .



TI. Žadný

Pr 1649

ZŤlzcrial_e1 : Městc Tišnov
Tdentifikační číslo: OC?, B2 1a7
Ti šnov, nárn . Míru 1i 1 , PSČ 666 19

z účastníků nemá právo na náh::adu nákladů řízení
odůvodnění

Písemné '",yhctovení usnesení. kterým se zcela vyhovu;e návrhu,]emuž nrkdo neodporoval, nemusí obsahovat odůvodnění (§ l69 odst)ncř\ rl./.

o náhradě nákLadů soud rozhodl pod}e ustanovení § 146/1 o.s.ř.
p o u č e n j: proti tomuto usnesení lze podat odvoiání dopatnácti dnů od jeho doručení k vrchnímu souduv Olomoucr prostřednictvím soudu podepsaného.

V Brně dne 2 6. ledna 2ala

?oKRAČoVÁliIÍ

Za správnost vyhotovení :
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JUDr. B_Lanka Ondráčková, v.r
vyšší soudní úřední k

Erz3 Galiová


