Zakládací smlouva - ve znění změn a doplňků
Region Pošembeří o.p.s.
Preambule
Zakladatelé:
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, z.s., IČ: 26987643, Hradešín 73, PSČ: 282 01, zast. předsedou panem
Mgr. Miloslavem Olivou
Obec Hradešín, IČ: 00665100, Hradešín 114, PSČ: 282 01, zast. starostou panem Pavlem Bělochem
MSC-NET s.r.o., IČ: 27434109, Palackého 143, Český Brod, PSČ: 282 01, zast. společníkem panem Pavlem Píšou
Obec Tismice, IČ: 00235776, Tismice 136, PSČ: 282 01, zast. starostkou paní Ing. Martinou Zdražilovou
Obec Přišimasy, IČ: 00235652, Přišimasy 80, PSČ: 282 01, zast. starostkou paní Bc. Šárkou Rumanovou
Obec Chrášťany, IČ: 00235407, Chrášťany 20, PSČ: 282 01, zast. starostou panem Karlem Mukařovským
Město Úvaly, IČ: 00240931, Pražská 276, Úvaly, PSČ: 250 82, zast. starostou panem Mgr. Petrem Boreckým
Město Český Brod, IČ: 00235334, náměstí Husovo 70, Český Brod, PSČ: 282 01, zast. starostou panem
Bc. Jakubem Nekolným
BYLANKA s.r.o., IČ: 46348514, Chrášťany 15, PSČ: 282 01, zast. jednatelkou paní Magdou Mašínovou
Obec Dobročovice, IČ: 00662399, Dobročovice 38, PSČ: 250 82, zast. starostou panem Ing. Marcelem
Slováčkem, MBA
LECCOS, z.s., IČ: 70855811, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ: 282 01, zast. ředitelkou paní Mgr.
Janou Kratochvílovou
Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy, z.s., IČ: 69058318, Tuklaty, Na Valech 19, PSČ: 250 82, zast. předsedkyní
paní Naděždou Lojínovou

založili zakládací smlouvou ze dne 18.12. 2006 obecně prospěšnou společnost Region Pošembeří
o.p.s. Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Městským soudem
v Praze, v oddíle O, vložka 475 s datem zápisu 14. března 2007.
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Tato zakládací smlouva s ohledem na ustanovení článku II. – přechodná ustanovení z.č. 231/2010 Sb.,
kterým se mění z.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, nahrazuje zakládací smlouvu
ze dne 24. června 2014. Zakladatelé uvádějí zakládací smlouvu do souladu se zákonem č. 248/1995
Sb. ve znění účinném od 1. ledna 2011 a po změnách učiněných jednáním zakladatelů 27. ledna 2015,
18. března 2016, 27. března 2018, 19.února 2019 a 23. června 2020, je nové úplné znění zakládací
smlouvy toto:

I.
Název a sídlo
Název:
Region Pošembeří o.p.s.
Sídlo:
Hradešín 73, PSČ: 282 01
Právní forma: obecně prospěšná společnost
II.
Doba trvání obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III.
Druh obecně prospěšných služeb
1. Obecně prospěšná společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb,
jejichž cílem je rozvoj regionu Pošembeří, a to zejména:
a) Koordinace rozvoje regionu Pošembeří prostřednictvím Integrované rozvojové strategie.
b) Propagace regionu Pošembeří, jeho kulturního, historického a přírodního dědictví a
turistického a podnikatelského potenciálu.
c) Probouzení a prohlubování patriotického vztahu občanů k regionu Pošembeří.
d) Hledání a vytváření nových forem a možností šetrného ekonomického a turistického využití
krajiny.
e) Zachování venkovského rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako rozhodujícího prostředku pro
rozvoj turistického ruchu.
f) Ochrana životního prostředí a podpora multifunkčního zemědělství ve všech jeho formách se
zvláštním zřetelem k obnovitelným zdrojům energií a biotechnologií.
g) Podpora malého a středního podnikání regionu s cílem vytváření nových pracovních
příležitostí.
h) Poskytování poradenství a služeb při financování a posuzování projektů k rozvoji regionu
Pošembeří.
i) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Pošembeří.
j) Pasportizace informací a údajů o regionu pro vznik informační databanky a zásobníku
projektů.
k) Koordinace tvorby podmínek pro rozvoj informační základny regionu.
l) Příprava informačních, metodických a vzdělávacích materiálů včetně školních pomůcek.
m) Spolupráce se školskými zařízeními v regionu při výchově, vzdělávání a informování dětí a
mládeže.
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n) Podpora zřizování a rozvoje zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
o) Podpora hodnoty rodiny včetně mezigeneračních vztahů.
p) Participace při rozvoji lidských zdrojů včetně zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského
potenciálu regionu.
q) Podpora rozvoje a spolupráce neziskového sektoru v rámci regionu.
r) Poskytování součinnosti a informací potenciálním zahraničním subjektům, které mají zájem o
spolupráci a vztah k regionu Pošembeří.
s) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy včetně struktur EU při spolupráci na rozvoji
regionu Pošembeří.
t) Realizace Programu rozvoje venkova, IROP, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a podpora
všech druhů forem vzdělávání a realizace vzdělávacích programů všech úrovní.
2. Obecně prospěšná společnost může vykonávat jako doplňkovou činnosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.
Zprostředkování obchodu a služeb.
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
h) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.
3. Doplňkové činnosti dle předchozího odstavce se provádějí na základě živnostenských nebo jiných
oprávnění.
IV.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Obecně prospěšná společnost poskytuje služby dle zakládací smlouvy na principu rovnosti pro
všechny fyzické i právnické osoby.
Služby mohou být poskytovány i za úplatu.
V.
Zakladatelé, jednání zakladatelů
Možnost převodu zakladatelských oprávnění
Možnost přechodu zakladatelských oprávnění
1. Zakladatele svolává k samostatnému zasedání předseda správní rady nebo předseda dozorčí rady
nebo ředitel obecně prospěšné společnosti, pokud o to byl některým ze zakladatelů požádán.
2. Samostatné zasedání zakladatelů může být svoláno za účelem:
a) návrhu, volby a jmenování členů správní rady a dozorčí rady delegovaných některým ze
zakladatelů,
b) volby a jmenování členů správní rady a dozorčí rady navržených na základě rozhodnutí
organizační složky MAS,
c) rozhodnutí o změně druhu služeb uvedených v zakládací smlouvě,
d) souhlas s převodem zakladatelských oprávnění,
e) rozhodnutí o odvolání členů správní rady a dozorčí rady,
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f)
g)
h)
i)

rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí (usnesení) správní rady,
rozhodnutí o změně nebo doplnění zakládací smlouvy
rozhodnutí o určení výše odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
rozhodnutí o vkladech zakladatelů a o vkladech partnerů společnosti.

3. Zasedání zakladatelů je usnášení schopné, je-li přítomno minimálně osm zakladatelů.
K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu minimálně osmi zakladatelů, neurčí-li tato zakládací smlouva
jinak.
Každý ze zakladatelů disponuje jedním hlasem.
4. Na základě této zakládací smlouvy se umožňuje, aby zakladatel převedl svoji účast zakladatele a
práva s tím spojená dle této zakladatelské smlouvy na třetí osobu. S tímto převodem musí vyslovit
souhlas všichni zbývající zakladatelé.

Zakládací smlouva umožňuje přechod práv a povinností zakladatele na jeho dědice. Na jiné osoby je
přechod práv a povinností vyloučen.
Na základě této zakládací smlouvy se umožňuje, aby zakladatel převedl svoji účast zakladatele a
práva s tím spojená dle této zakladatelské smlouvy na třetí osobu, vždy však se souhlasem druhého
zakladatele.
V případě přechodu či převodu práv a povinností zakladatele je povinen zakladatel, který vstoupil do
práv a povinností předchozího zakladatele, oznámit tuto skutečnost s připojením listin prokazujících
tuto skutečnost správní radě. Správní rada provede záznam této skutečnosti v dokumentaci
společnosti.
5. Pokud by došlo ke zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací, provede správní rada
v rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti stanovení obecně prospěšné společnosti
oprávněné k přijetí likvidačního zůstatku. Správní rada je v tomto případě povinna řídit se
rozhodnutím zakladatelů.
Pokud správní rada v tomto případě neurčí přebírající obecně prospěšnou společnost, případně takto
určená obecně prospěšná společnost přijetí likvidačního zůstatku odmítne, je likvidátor povinen
nabídnout každému za zakladatelů část likvidačního zůstatku podle hodnoty jimi vložených vkladů
nebo poskytnutých darů.

VI.
Orgány obecně prospěšné společnosti
Orgány obecně prospěšné společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel
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VII.
Správní rada
1. Správní rada jmenovaná zakladateli je nejvyšším orgánem obecně prospěšné společnosti.
2. Správní rada má devět členů.
3. Správní rada si z řad svých členů volí předsedu.
4. Funkční období člena správní rady je tříleté, včetně členů první správní rady.
5. Každý člen správní rady může být opětovně jmenován zakladateli na další funkční období.
6. Členům správní rady přísluší za výkon funkce odměna určená rozhodnutím zakladatelů, pokud to
umožní výsledky hospodaření společnosti. Zakladatelé svým rozhodnutím vydaným do prvního
měsíce následujícího po ukončení prvního pololetí kalendářního roku určí, jaká výše odměny přísluší
každému z členů správní rady za předchozí kalendářní rok a zároveň určí termín výplaty této odměny.
Obecně prospěšná společnost bude členům správní rady poskytovat náhradu výdajů do výše určené
právním předpisem upravujícím náhradu nákladů zaměstnanců při pracovních cestách.
7. Členy správní rady jsou:
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště:
Bc. Jakub Nekolný, nar. 3.4.1971, Na Kutilce 1478, Český Brod, PSČ: 282 01
Mg. Jana Kratochvílová, nar. 30.5.1971, nám. Arnošta z Pardubic 31, Český Brod, PSČ: 282 01
Pavel Běloch, nar. 15.10.1962, Hradešín 122, PSČ: 282 01
Ing. František Vyšata, nar. 23.1.1938, Tuchoraz 81, PSČ: 282 01
Ing. Marcel Slováček, MBA, nar. 28.5.1985, Dobročovice 15, PSČ: 250 82
Mgr. Petr Borecký, nar. 17.12.1972, Chelčického 1600, Úvaly, PSČ: 250 82
Ing. Radek Pohnán, nar. 15. 4. 1970, Na Vyhlídce 332, Škvorec, PSČ: 250 83
Alena Hlaváčková, nar. 13.8.1965, Břežany II 105, PSČ: 282 01
Bc. Barbora Budská, nar. 17.8.1992, Štíhlice 4, PSČ: 281 63
8. Pokud se uvolní místo členů správní rady, zakladatelé nejpozději do šedesáti dnů jmenují na
základě vzájemné dohody na uvolněné místo nového člena. Po marném uplynutí této lhůty na návrh
člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem, nebo i bez
návrhu, jmenuje nové členy správní rady soud.
9. Členství ve správní radě vzniká jmenováním.
10. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním zakladateli,
c) odstoupením,
d) úmrtím.
11. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit
zakladatelům a správní radě, k rukám jejího předsedy. Členství ve správní radě zaniká uplynutím dvou
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měsíců následujícím po oznámení této skutečnosti poslednímu z adresátů. Předseda správní rady
oznamuje odstoupení ze své funkce zakladatelům a ostatním členům správní rady.
12. Zakladatelé odvolají člena správní rady,
- přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle zákona (§10
odst. 2), nebo
- porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných
společnost, zakládací smlouvu nebo statut (bude-li vydán) obecně prospěšné
společnosti, nebo
- nezúčastní-li se opakovaně zasedání správní rady, nebo
- poškodí-li zájmy obecně prospěšné společnosti, nebo
- nevykonává svoji funkci řádně, nebo
- předloží-li organizační složka MAS rozhodnutí o odvolání jím navrženého člena
správní rady, nebo
- předloží-li zakladatel rozhodnutí svého příslušného orgánu o odvolání jím
delegovaného člena správní rady, nebo
- přestane-li být takový člen právní zástupce zakladatele, a to tím, že mu skončí volební
období nebo přestane být zaměstnancem nebo statutárním zástupcem zakladatele.
13. Zakladatelé odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání
dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Pokud zakladatel
neodvolá člena správní rady v této lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva zakladatele na
jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady
nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
14. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí předseda
správní rady. Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel. Správní rada rozhoduje o věcech
svěřených jí do působnosti zákonem nebo touto zakládací smlouvou, a to zejména:
a) správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým
obecně prospěšná společnost:
- nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
- nabývá, zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona
upravujícího veřejné zakázky,
- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby
b) správní rada schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti, řádnou a mimořádnou
účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, předmět doplňkových
činností.
c) správní rada rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti. Na základě této zakládací
smlouvy je oprávněna správní rada na základě rozhodnutí zakladatelů určit obecně
prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně
prospěšné společnosti. Přechod práv a povinností zakladatele je upraven v článku V. této
zakládací smlouvy.
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d) správní rada je oprávněna vydat statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje
podrobnosti její činnosti, pokud k tomu dají zakladatelé pokyn, a to do dvou měsíců od
předání pokynu zakladatelů správní radě.
e) správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví odměnu ředitele, uzavírá
s ředitelem smlouvu o výkonu funkce.
f) správní rada jmenuje likvidátora společnosti v případě rozhodnutí o zrušení obecně
prospěšné společnosti a o likvidaci společnosti.
15. Správní rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Správní
rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů správní rady. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
Pro rozhodnutí o zrušení obecně prospěšné společnosti, pro určení obecně prospěšné společnosti,
které bude nabídnut likvidační zůstatek, pro rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele, pro
jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada více jak dvoutřetinovou většinou
všech hlasů všech členů správní rady.
16. Způsob jednání správní rady – předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. Předseda
správní rady je povinen svolat správní radu do deseti dnů po předání pokynu zakladatelů.
17. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně
prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného
hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové
správní rady, kteří společným jednáním způsobili obecně prospěšné společnosti porušení povinností
při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Vyloučit nebo omezit
odpovědnost člena správní rady za škodu není možné.
18. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. V případě ztráty bezúhonnosti nebo svéprávnosti musí dotčená osoba
neprodleně tuto skutečnost oznámit obecně prospěšné společnosti.

Člen správní rady nemůže být ředitelem společnosti ani členem dozorčí rady.

VIII.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada jmenovaná zakladateli je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.
2. Dozorčí rada má šest členů.
3. Dozorčí radu jmenují zakladatelé.
4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává a řídí
jednání dozorčí rady. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za tři měsíce. Jednání dozorčí rady řídí
její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání. Dozorčí rada
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rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční většina členů
přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
5. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
6. Členům dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna určená rozhodnutím zakladatele. Zakladatelé
svým rozhodnutím vydaným do prvního měsíce následujícího po ukončení prvního pololetí
kalendářního roku určí, jaká výše odměny přísluší každému z členů dozorčí rady za předchozí
kalendářní rok a zároveň určí termín výplaty této odměny.
Společnost bude členům dozorčí rady poskytovat náhradu výdajů do výše určené právním předpisem
upravujícím náhradu nákladů zaměstnanců při pracovních cestách.
7. Členy dozorčí rady jsou:
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště:
Magda Mašínová, nar. 15.8.1948, Krkonošská 3, Praha 2, PSČ: 120 00
Mgr. Jana Mašková, nar. 7.6.1967, Říčanská 320, Škvorec, PSČ: 250 83
Jiří Pšenčík, nar. 16.10.1982, Skřivanská 34, Přišimasy, PSČ: 282 01
Ing. Martina Vodičková, nar. 19. 2. 1972, Sadová 349, Škvorec, PSČ: 250 83
Martina Milotová, nar. 18 2. 1973, Sportovní 166, Tuklaty PSČ: 250 82
Jaroslav Prkno, nar. 9.7.1974, V Edenu 222, Doubravčice, PSČ: 282 01
8. Členství v dozorčí radě vzniká jmenováním.
9. Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním zakladateli,
c) odstoupením,
d) úmrtím.
10. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit
zakladatelům a dozorčí radě, k rukám jejího předsedy. Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím dvou
měsíců následujícím po oznámení této skutečnosti poslednímu z adresátů. Předseda dozorčí rady
oznamuje odstoupení ze své funkce zakladatelům a ostatním členům dozorčí rady.
11. Zakladatelé odvolají člena dozorčí rady,
- přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě dle zákona (§10
odst. 2), nebo
- porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných
společnost, zakládací smlouvu nebo statut (bude-li vydán) obecně prospěšné
společnosti, nebo
- nezúčastní-li se opakovaně zasedání dozorčí rady, nebo
- poškodí-li zájmy společnosti, nebo
- nevykonává svoji funkci řádně, nebo
- předloží-li organizační složka MAS rozhodnutí o odvolání jím navrženého člena
dozorčí rady, nebo
- předloží-li zakladatel rozhodnutí svého příslušného orgánu o odvolání jím
delegovaného člena dozorčí rady, nebo
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-

přestane-li být takový člen právní zástupce zakladatele, a to tím, že mu skončí volební
období nebo přestane být zaměstnancem nebo statutárním zástupcem zakladatele.

12. Zakladatelé odvolají člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v
dozorčí radě podle zákona, nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, tuto smlouvu
nebo statut obecně prospěšné společnosti. Za porušení této smlouvy se považuje i to, že člen dozorčí
rady svoji funkci nevykonává řádně, zejména se opakovaně neúčastní zasedání dozorčí rady nebo
poškodí zájmy obecně prospěšné společnosti.
V těchto případech je k odvolání člena dozorčí rady nutný souhlas všech zakladatelů.
13. Dozorčí rada vykonává povinnosti uložené jí zákonem, zejména:
a) Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
b) Nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o kontrolní činnosti.
c) Dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se
zákony a zakládací smlouvou.
d) Písemně upozorňuje správní radu na porušení zákona, ustanovení zakládací
smlouvy, nehospodárné nakládání s majetkem zakladatele a další zjištěné
nedostatky činnosti obecně prospěšné společnosti
14. Dozorčí rada je oprávněna:
a) Podat správní radě návrh na odvolání ředitele obecně prospěšné společnosti
b) Nahlížet do účetních knih, dalších dokladů za účelem vykonávání kontroly
hospodaření společnosti.
c) Svolat mimořádné jednání správní rady v případě zjištění takových
skutečností, které mohou mít vliv na zájmy obecně prospěšné společnosti.
15. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. V případě ztráty bezúhonnosti nebo svéprávnosti musí dotčená osoba
neprodleně tuto skutečnost oznámit obecně prospěšné společnosti.
Člen dozorčí rady nemůže být ředitelem obecně prospěšné společnosti ani členem správní rady.

IX.
Ředitel společnosti
1. Ředitel obecně prospěšné společnosti je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti.
2. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.
3. Ředitele obecně prospěšné společnosti, jako statutární orgán, jmenuje a odvolává správní rada.
4. Ředitelem obecně prospěšné společnosti je:
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště:
Mgr. Miloslav Oliva, nar. 7.3.1956, Hradešín 73, PSČ: 282 01
5. Ředitel je oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
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6. Ředitel vykonává funkci statutárního orgánu ve smluvním poměru na základě smlouvy o výkonu
funkce.
Ředitel je dále zaměstnancem obecně prospěšné společnosti na základě pracovní smlouvy, v jejímž
rámci vykonává jinou činnost, než činnost statutárního orgánu.
7. Odměnu ředitele stanoví správní rada svým rozhodnutím. Ve smlouvě o výkonu funkce bude
uvedena výše odměny a její splatnost. V pracovní smlouvě bude uvedena výše mzdy ředitele.
8. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
9. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné
společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí řádného hospodáře, musí ředitel
prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Vyloučit nebo omezit odpovědnost ředitele za škodu
nelze.
10. Ředitel dále zejména odpovídá za vedení předepsané účetní evidence, zpracovává návrh výroční
zprávy o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti, obsahově připravuje jednání správní
rady.
11. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům.
Ředitel nesmí být členem správní rady ani členem dozorčí rady.

X.
Jednání za společnost
Jménem společnosti jedná navenek ředitel.

XI.
Místní akční skupina (MAS)
1. Místní akční skupina (dále jen MAS) je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem,
které působí na vymezeném subregionálním území, pro nějž navrhuje a provádí SCLLD (strategie
komunitně vedeného místního rozvoje). Specifikace soukromého a veřejného sektoru MAS a
zájmových skupin v orgánech MAS, je uvedena ve statutu o.p.s.
2. MAS má formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky obecně prospěšné
společnosti. Jedná se o závazkový vztah – společnost dle ustanovení dle § 2716-2746 z.č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). Partneři MAS se podílejí na činnosti a plnění úkolů organizační
složky na základě partnerské smlouvy, popř. rámcové partnerské smlouvy.

3. Nejvyšším orgánem MAS je Plénum MAS.
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4. MAS si ke své činnosti zřizuje další výkonné orgány, a to zejména Programový výbor MAS (PrVý) co
by rozhodovací orgán, Výběrovou komisi MAS (VýKo) co by výběrový orgán a Monitorovací a
kontrolní výbor MAS (MoVý) co by kontrolní orgán, do kterých volí kandidáty. Ze zvolených
kandidátů členy výkonných orgánů MAS jmenuje ředitel.
5. Plénum MAS navrhuje k jmenování šest kandidátů na členy správní rady a tři kandidáty na členy
dozorčí rady. Zakladatelé jsou při rozhodování o jmenování členů správní rady a členů dozorčí rady
vázáni kvalifikovaným rozhodnutím Pléna MAS.
6. MAS je organizační složka společnosti, která nemá způsobilost k právům a povinnostem.
7. Zakladatelé této obecně prospěšné společnosti, to je Region Pošembeří o.p.s., jsou též partnery
MAS.
8. Kde v této zakládací smlouvě je uvedena zkratka MAS, má se na mysli organizační složka
společnosti označená jako Místní akční skupina, upravená v tomto článku této zakládací smlouvy.

XII.
Vklady zakladatelů
Majetkový vklad zakládajících členů činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

XIII.
Hospodaření společnosti
Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost
založena, může vykonávat i jiné činnosti uvedené v článku III./2., jako doplňkovou činnost za
podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků obecně
prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšných služeb.
Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
Zakladatelé a partneři MAS přispívají na činnost obecně prospěšné společnosti ročně částkou
určenou rozhodnutím zakladatelů učiněným na základě doporučení daného rozhodnutím Pléna MAS.

XIV.
Nakládání s majetkem
Majetek společnosti, který byl vložen nebo darován zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů, může
být zcizen nebo zatížen jen s předchozím souhlasem tohoto zakladatele. Návrh předkládá zakladateli
správní rada.
Ostatní způsob nakládání s majetkem a omezení ředitele jsou uvedeny v článku VII./14. písm. a).
Případná další omezení při nakládání s majetkem jsou uvedena ve statutu obecně prospěšné
společnosti.
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XV.
Zveřejnění výroční zprávy a zveřejňování informací o činnosti společnosti
Společnost vydává výroční zprávu v rozsahu stanoveném zákonem a je povinna ji zveřejnit nejpozději
vždy do uplynutí šesti měsíců po skončení účetního období, a to dle příslušného ustanovení zákona, a
dále na webových stránkách www.posemberi.cz .
Na těchto webových stránkách se zveřejňují i další informace o činnosti společnosti.

XVI.
Zrušení a zánik společnosti
1. Obecně prospěšná společnost se zrušuje pouze těmito způsoby:
- dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,
- dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak dnem,
kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
- prohlášením konkurzu na majetek obecně prospěšné společnosti,
- vnitrostátní fúzí nebo rozdělením.
2. Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.
Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3. Zrušení, likvidace, zánik a vypořádání majetku obecně prospěšné společnosti je možné jen
v souladu se zákonem a s touto zakládací smlouvou.
4. Zrušení obecně prospěšné společnosti bez likvidace – vnitrostátní fúze nebo rozdělení.
Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná pouze s jinou obecně prospěšnou
společností. Přeshraniční fúze není zákonem dovolena. Rozdělení obecně prospěšné společnosti je
dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy rozdělení nejsou
zákonem dovoleny. Při vnitrostátní fúzi a rozdělení se použijí přiměřeně ustanovení obsažená
v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.
Rozhodnutí o vnitrostátní fúzi musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva měsíce
přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí
pozbude platnosti.
Před zrušením rozhodnutí správní radou může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí
však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který umožní plnění
závazků obecně prospěšné společnosti.
5. Soud může rozhodnout o zrušení obecně prospěšné společnosti na návrh státního orgánu,
zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, a to z důvodů uvedených v ustanovení § 8 odst.
4 zákona.
6. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. Likvidátor zahajuje likvidaci a provádí ji
podle zákona. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu obci, ve které obecně prospěšná
společnost v likvidaci sídlí. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na obec pouze tehdy, jestliže se
tato smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb.
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Pokud obec v období do 30ti dnů od doručení nabídky tuto písemně nepotvrdí, přechází likvidační
zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.
XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy obecně prospěšné společnosti
zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění všech změn a doplňků.
2. Zakládací smlouva v tomto úplném znění je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude
přiložen ve sbírce listin v rejstříku obecně prospěšných společností a jeden v archivu obecně
prospěšné společnosti. Každý zakladatel obecně prospěšné společnosti obdrží ověřenou kopii
stejnopisu zakládací smlouvy.
3. Změny a doplňky této zakládací smlouvy jsou možné, pouze však rozhodnutím zakladatelů, a to
vždy jednomyslným rozhodnutím zakladatelů.
Návrh na změnu zakládací smlouvy může podat ředitel, člen správní rady, člen dozorčí rady, nebo
zakladatel.
4. Pro případ možné přeměny obecně prospěšné společnosti na jinou právní formu, pokud tak bude
umožněno zákonem, rozhodují zakladatelé.
V Šestajovicích dne 23.6. 2020

……………………………………………………………………………..
Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, z.s.

……………………………………………………………………………..
Obec Hradešín

……………………………………………………………………………….
MSC-NET s.r.o.
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………………………………………………………………………………….
Obec Tismice

……………………………………………………………………………
Obec Přišimasy

…………………………………………………………………………..
Obec Chrášťany

……………………………………………………………………………
Město Úvaly

……………………………………………………………………………
Město Český Brod

……………………………………………………………………………
BYLANKA s.r.o.
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……………………………………………………………………………
Obec Dobročovice

……………………………………………………………………………
LECCOS, z.s.

……………………………………………………………………………
Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s.
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