Úplné znění
Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. ze dne 18.
října 2004, ve znění Dohody o změně Zakládací smlouvy ze dne 15 ledna 2015 a ve znění dohody
ze dne 27. října 2015

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
IČ: 26943573, se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, okr. Třebíč

Uzavřené mezi zakladateli:
1. Jemnický mikroregion se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ 70289751,
2. Město Jemnice se sídlem Husova 103, 675 31 Jemnice, IČ 00289531,
3. Obec Budkov se sídlem 675 42 Budkov 82, IČ 00289167,
4. Obec Kdousov se sídlem Kdousov 14, 675 32 Třebelovice, IČ 00377597,
5. Obec Police se sídlem 675 34 Police 1, IČ 00290149,
6. Obec Třebětice se sídlem Třebětice 11, 380 01 Dačice, IČ 00666548,
7. Obec Vratěnín se sídlem 671 08 Vratěnín 88, IČ 00637122,
8. pan Ing. Alois Adam, nar. 28. 5. 1956, tr. bytem 378 73 Dešná 18,
9. pan František Bláha, nar. 2. 12. 1956, tr. bytem 675 42 Budkov 41,
10. paní Božena Gliganičová, nar. 17. 6. 1956, tr. bytem Menhartice 46, 675 31,
11. pan Zdeněk Kounek, nar. 1. 1. 1956, tr. bytem Dančovice 4, 378 81 Slavonice,
12. Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, se sídlem Lubnice 20, 671 07 Uherčice,
IČ 49438026,
13. SWN Moravia, s. r. o., se sídlem Mladoňovice 65, PSČ 675 32, IČ 63493845,
14. ZEOBS, spol. s r. o., se sídlem Jemnice, Velká Brána 584, PSČ 675 31, IČ 49449443,
15. Zemědělské družstvo Budkov - družstvo se sídlem Budkov 127, PSČ 675 42,
IČ 00139319,
16. ZD Police, družstvo, se sídlem Police 197, PSČ 675 34, okres Třebíč, IČ 00140074,
17. Zemědělské družstvo Třebelovice - družstvo se sídlem Třebelovice, Třebelovice 2, PSČ
675 32, okres Třebíč, IČ 00140422,

založili dnešního dne touto zakládací smlouvou podle § 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně prospěšnou společnost.
I.
Název společnosti
Název společnosti je Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s.
II.
Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je Husova 103, 675 31 Jemnice, okr. Třebíč
III.
Charakteristika obecně prospěšné společnosti
1. Společnost se zakládá v souladu s ust. § 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, a to k poskytování obecně prospěšných služeb veřejnosti uvedených v čl. IV. této
zakládací smlouvy, za podmínek předem stanovených stejně pro všechny uživatele.
2. Hospodářský výsledek (zisk) se nesmí použít ve prospěch zakladatele, členů orgánů nebo
zaměstnanců společnosti a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které
byla tato společnost založena.
3. Doplňkovou činností této společnosti nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně
prospěšných služeb a bude jí dosaženo účinnějšího využití nejen majetku, ale i získaných
poznatků.
IV.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Hlavní poskytované obecně prospěšné služby budou poskytovány prostřednictvím organizační
složky společnosti a jedná se o:
a) Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje
Další obecně prospěšné služby, které budou poskytovány mimo SCLLD
a) podpora dlouhodobého, koncepčního a udržitelného rozvoje regionu MAS (dále jen regionu);
b) podpora tvorby nových způsobů a produktů ekonomického a turistického využití krajiny,
zejména s ohledem na agroturistiku a zvýšení ubytovací kapacity regionu,
c) podpora péče o krajinu, sídla a jejich kulturní a přírodní dědictví jako o základní zdroj pro
udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
d) dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství v souladu s ochranou životního

prostředí,
e) služby při financování projektů k rozvoji regionu, zejména sběr a posouzení projektů typu
metody Leader,
f) koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu v souladu se strategií MAS
Jemnicko,
g) péče o lidské zdroje regionu, zejména prosazování metod komunitního plánování,
h) vytváření informačního zázemí (databázové informace) k rozvoji regionu, bezplatné
informování o regionu a podpora zřizování a provozu informačních center,
i) součinnost s domácími i zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, zejména s ohledem
na nalezení nových investorů,
j) zajišťování osvěty a rozvoje lidského potenciálu regionu, včetně pořádání akcí pro rozvoj
regionu a jeho občanské společnosti,
k) podpora komunikace, naslouchání a komunitních metod tvorby strategií se zapojením všech
generací regionu,
1) soustavná péče o tradice, kulturní a přírodní dědictví regionu, včetně podpory projektů pro
údržbu a opravy sakrálních staveb a míst regionu,
m) iniciace procesu zlepšení bezpečnostní situace v regionu a organizace záchranného
regionálního systému s využitím spolupráce mezi hasičskými jednotkami, zejména s ohledem
na záplavy,
n) systémová podpora pro oblasti zdravotnických služeb, sociálních služeb, celoživotního
vzdělávání, regenerace a sportu pro všechny,
o) vytvoření standardů poskytovaných služeb,
p) podpora projektů vedoucích k dosažení lepší dopravní infrastruktury regionu,
q) podpora udržitelného rozvoje životního prostředí regionu, včetně čištění odpadních vod,
čistoty vzduchu, rozvodu pitné vody a regionálních protipovodňových opatření,
r) podpora nových trendů rozvoje bydlení v regionu,
s) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu,
t) podpora činností spojených se spoluprací s orgány Evropské unie pro rozvoj regionu,
u) podpora podnikatelského klimatu a projektů přinášejících nové pracovní příležitosti v regionu.
v) vydávání publikací a propagace se zaměřením na podporu výše uvedených aktivit
w) poradenská a konzultační činnost v oblasti dotací mimo SCLLD,
x) pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
1. K realizaci SCLLD společnost zřizuje jako svou organizační složku sekci Místního partnerství
MAS. Podrobnosti o činnosti této organizační složky a orgánech, které si MP MAS vytvoří,
upravuje statut společnosti. Při úpravě organizace a činnosti sekce MP MAS (dále jen „MAS“)
se ředitel společnosti i správní rada řídí Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014–2020 a dalšími předpisy upravujícími činnosti v souvislosti
s iniciativou LEADER.

V.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Služby uvedené v čl. IV. této smlouvy budou poskytovány fyzickým a právnickým osobám za
těchto podmínek:
a) společnost bude poskytovat obecně prospěšné služby na principu rovnosti pro všechny
fyzické a právnické osoby, které mají sídlo, trvalý pobyt, provozovnu nebo zde prokazatelně
na území Místní akční skupiny Jemnicko působí, o.p.s., dále i dalším subjektům s kterými
bude navázána spolupráce.
b) společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí dle vyhlášených programů,

c) Služby poskytované na realizaci SCLLD budou poskytovány zdarma. Ostatní služby mohou
být poskytovány bezúplatně nebo za úplatu podle ceníku služeb, který schvaluje správní
rada společnosti
d) Správní rada je oprávněna upravit ve statutu další podmínky pro poskytování obecně
prospěšných služeb, a to stejně všem uživatelům.

VI.
Doplňková činnost
1. Správní rada rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností této společnosti nad rámec
vymezený v zakládací smlouvě.
2. Správní rada je oprávněna upravit podmínky pro poskytování doplňkové činnosti ve statutu.

VII.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

VIII.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) ředitel
b) správní rada,
c) dozorčí rada.

IX.
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné
společnosti a jedná jejím jménem.
2. Povinnosti ředitele a rozsah jeho oprávnění jsou upraveny touto smlouvou, statutem společnosti a
dále pak smlouvou o výkonu funkce a dalšími platnými předpisy
3. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání
správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
4. Správní rada stanoví odměnu ředitele a příp. pravidla pro její poskytování (pohyblivá složka).
5. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné
společnosti činí správní rada.
Ředitel společnosti:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:

Lenka Gliganičová
845628/1449
Menhartice 46, 675 31 Jemnice

X.
Správní rada
1. Správní rada má šest členů.
2. Správní radu jmenují zakladatelé.
3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je svéprávná. Člen
správní rady může být v pracovněprávním vztahu ke společnosti, přičemž ale v zaměstnaneckém
vztahu může být nejvýše třetina z celkového počtu členů správní rady.
4. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti a
s funkci ředitele
5. Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon jejich funkce. Lze jim poskytovat jen náhradu
výdajů do výše určené právním předpisem
6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení je možné.
7. Funkční období u všech členů první správní rady začíná dnem následujícím po dni právního
vzniku této společnosti.
8. Správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
9. Za správní radu jedná předseda správní rady nebo pověřený člen správní rady.
10. Správní rada vydává statut společnosti, kterým v návaznosti na zakládací smlouvu podrobněji
upravuje zásady činnosti a vnitřní organizaci této společnosti. Správní rada rozhoduje o změnách
statutu. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v Zakládací smlouvě.
11. Fungování správní rady dále upravuje jednací řád, pokud je vytvořen.
12. Správní rada zasedá nejméně třikrát ročně.
13. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání správní rady svolat kterýkoli člen
správní rady.
14. Do působnosti správní rady náleží:
a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, který podrobněji upraví vnitřní
organizaci společnosti,
b) schvalovat změny zakládací smlouvy podle ust. § 4 odst. 3 a 4 zák. č. 248/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
c) rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační
zůstatek,
d) dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena,
e) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
této společnosti; rozpočet MAS je samostatnou součástí rozpočtu společnosti,
f) schvalovat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu této společnosti; výroční
zpráva o činnosti a hospodaření MP MAS je samostatnou součástí výroční zprávy společnosti,
g) schvalovat vnitřní organizační předpisy a jejich změny, pokud jsou vytvořeny:
a.
organizační řád,
b.
pracovní řád,
c.
podpisový řád,
d.
spisový a archivní řád,
h) schvalovat strategické a koncepční materiály této společnosti,
i) schvalovat další věci vyplývající ze statutu této společnosti.
j) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v
Zakládací smlouvě,
k) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu,
l) rozhodovat o dalších otázkách, které jsou ze zakládací smlouvy a ze statutu svěřeny do
působnosti správní rady, jimž jsou zejména:
1. stanovení termínu ke zveřejnění výroční zprávy o činnosti a hospodaření
společnosti, který musí být stanoven nejpozději do šesti měsíců po
skončení hodnoceného období a stanovení způsobů jejího zveřejnění,

2. rozhodnutí o ucházení se této společnosti o poskytnutí veřejné podpory,
3. rozhodnutí o zřízení organizačních jednotek společnosti na území České
republiky,
4. rozhodnutí o zřízení a zrušení MP MAS jako organizační složky,
5. další rozhodnutí vyplývající ze statutu této společnosti.
15. Správní rada je ze své působnosti dále oprávněna:
a) udělit souhlas s pronájmem majetku společnosti na dobu delší než jeden rok,
b) stanovit pravidla pro stanovení cen obecně prospěšných služeb této společnosti podle čl. IV.
odst. d) této zakládací smlouvy,
c) upravit podmínky pro poskytování doplňkových činností ve statutu,
d) upravit další podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb ve statutu,
e) upravit podrobněji činnost dozorčí rady ve statutu,
f) stanovit pravidla pro odměňování zaměstnanců této společnosti,
g) zřizovat svépomocné, pracovní či poradní orgány. Jejich zřízení a náplň činnosti bude
podrobněji upravena ve statutu společnosti.
16. Správní rada je ze své působnosti dále výlučně oprávněna a povinna vydat předchozí písemný
souhlas k právnímu úkonu, jímž společnost:
a) nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b) nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona
upravujícího veřejné zakázky,
c) nabývá nebo zcizuje autorská nebo průmyslová práva,
d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby.
17. 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
jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasování Správní rady
je možné i per rollam, prostřednictvím mailu, skype, či podobného elektronického prostředku.
18. Zakladatelé mají právo zúčastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním. Požádají-li o
slovo, musí jim být uděleno.
19. Členství ve správní radě zaniká:
a)
uplynutím funkčního období,
b)
odvoláním zakladateli,
c)
odstoupením,
d)
úmrtím
20.
Zakladatelé odvolají člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro
členství ve správní radě podle § 10 odst. 2 a 4. zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací
listinu nebo statut této společnosti a tím poškodí zájmy této společnosti nebo nevykonává-li
odpovědně svoji funkci, zejména neúčastní-li se opakovaně zasedání správní rady. Členové
správní rady, kteří byli jmenováni ve vazbě na své specifické právní postavení (výkon funkce
starosty, zastupitel), mohou být též odvoláni, pokud takové právní postavení ztratí.
21. Zakladatelé odvolají člena správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání
dozvěděli, nejpozději potom do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal. Neodvolají-li

zakladatelé člena správní rady v takto stanovené lhůtě nebo není-li zakladatel a nepřešla-li práva
zakladatelů na jinou osobu, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady nebo na
návrh dozorčí rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem.
22. Uvolněné místo člena správní rady jsou zakladatelé povinni obsadit novým členem správní rady
do šedesáti dnů od uvolnění tohoto místa. Zakladatelé postupují podle čl. X. odst. 3. této
zakládací listiny.
23. Činnost správní rady dále upravují podrobněji statut této společnosti a jednací řád správní rady.
24. Prvními členy správní rady jsou:
a) Ing. Alois Adam, nar. 28. 5. 1956, tr. bytem 378 73 Dešná 18,
b) Jiřina Bláhová, nar. 7. 4. 1958, tr. bytem 675 42 Budkov 41,
c) Mgr. Milan Havlíček, nar. 7. 7. 1949, tr. bytem Lípová 779, 675 31 Jemnice,
d) Božena Gliganičová, nar. 17. 6. 1956, tr. bytem Menhartice 46, 675 31 Jemnice,
e) Karel Janoušek, nar. 11. 4. 1965, tr. bytem 675 34 Police 31,
f) Vlasta Karáskova, nar. 2. 10. 1964, tr. bytem 675 42 Budkov 60,
g) Martin Kincl, nar. 30. 8. 1957, tr. bytem Vratěnín 108, 671 07 Uherčice,
h) Ing. Lenka Kolářová, nar. 2. 2. 1977, tr. bytem Lovčovice 15, 675 31 Jemnice,
i) Ing. Jan Koutný, nar. 19. 5. 1953, tr. bytem Třebětice 23, 380 01 Dačice,
j) Dušan Kovář, nar. 5. 5. 1963, tr. bytem 671 07 Uherčice 90,
k) Ing. Jan Macálka, nar. 21. 3. 1955, tr. bytem Rácovice 4, 675 32 Třebelovice,
1) Ing. Jaroslav Nekula, nar. 10. 2. 1972, tr. bytem Mladoňovice 42, 675 32 Třebelovice,
m) Ing. Jaroslav Pokorný, nar. 24. 4. 1954, tr. bytem Svobodova 103/III, 380 01 Dačice,
n) Alena Šimková, nar. 11. 11. 1963, tr. bytem Kdousov 24, 675 32 Třebelovice,
o) Ing. Jiří Zahradníček, nar. 23. 3. 1946, tr. bytem Sašovice 54, 675 26 Želetava,

XI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé.
4. Pro členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě (čl. X, odst. 3–7), pokud není
dále stanoveno jinak.
5. Členství v Dozorčí radě této společnosti je neslučitelné se členstvím ve Správní radě této
společnosti a s funkcí ředitele společnosti.
6. Dozorčí rada zasedá min. 1 x ročně
7. Dozorčí rada:
a) přezkoumává řádnou a mimořádnou roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
b) dohlíží na to, aby společnost vyvíjela svoji činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou,
c) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
8. Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
b) svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,
c) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele.
d) dávat podněty ke změně statutu a vnitřních organizačních předpisů této společnosti.

9. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádají.
10. Dozorčí rada je povinna
a) upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, zakládací smlouvy nebo statutu
společnosti a dalších vnitřních organizačních předpisů, na nehospodárné postupy, případně na
další nedostatky v činnosti společnosti.
b) plnit další povinnosti, které jí ukládá tato zakládací smlouva a statut této společnosti.
11. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
12. Pro způsob jmenování a odvolání členů dozorčí rady i o podmínkách vzniku a zániku funkce v
dozorčí radě platí přiměřeně ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
této zakládací smlouvy o správní radě.
13. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
K jejímu rozhodnutí ve věcech je třeba souhlasu většiny všech přítomných členů. Hlasovací
právo členů dozorčí rady je rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí
rady.
14. Pro zánik členství v dozorčí radě platí ustanovení této zakládací smlouvy o zániku členství ve
správní radě obdobně.
15. Činnost dozorčí rady dále upravuje podrobněji statut této společnosti.
16. Prvními členy dozorčí rady jsou:
a) Josef Blažek, nar. 14. 12. 1954, tr. bytem 675 34 Police 190,
b) Ing. Antonín Finda, nar. 7. 6. 1942, tr. bytem Palackého 583, 675 31 Jemnice,
c) Jan Chloupek, nar. 6. 3. 1944, tr. bytem Mladoňovice 30, 675 32 Třebelovice,
d) Pavel Karásek, nar. 26. 2. 1953, tr. bytem 675 33 Dešov 5,
e) Zdeněk Kounek, nar. 1.1. 1956, tr. bytem Dančovice 4, 378 81 Slavonice,
f) Jana Krejčí, nar. 2. 6. 1974, tr. bytem Větrná 1060, 675 31 Jemnice,
g) Miloslav Záškoda, nar. 29. 11. 1948, tr. bytem 675 42 Budkov 82.

XII.
Jednání a rozhodování zakladatelů společnosti
1.

Zakladatelé se dohodli, že v případech, kdy zakladatelé podle zákona, zakládací smlouvy popř.
statutu obecně prospěšné společnosti mohou nebo mají činit úkony ve vztahu ke společnosti
nebo ke členům jejích orgánů, budou tuto pravomoc vykonávat formou kolektivního
rozhodování na společné schůzi zakladatelů (dále také jen „společná schůze“). Společná schůze
je určená pro všechny zakladatele. Zakladatelé se scházejí na společné schůzi nejméně jednou
ročně. Zakladatele na společnou schůzi svolává ředitel společnosti. Dále ředitel svolá
zakladatele na společnou schůzi, požádá-li o to správní rada nebo alespoň třetina zakladatelů
nebo nastane-li dle zákona, zakládací smlouvy či statutu situace, kdy je vyžadováno rozhodnutí
zakladatele (zakladatelů). Jestliže ředitel je nečinný, mohou svolat společnou schůzi přímo
zakladatelé, bude-li jich alespoň třetina z celkového počtu zakladatelů. Zakladatelé jsou svoláni
na společnou schůzi písemnými pozvánkami odeslanými na adresu zakladatelů a vyvěšením
pozvánky na webové informační stránce společnosti.

2.

Každý zakladatel má na společné schůzi 1 hlas. Společná schůze je usnášeníschopná, je-li na
jednání přítomen počet zakladatelů či jejich zmocněných zástupců odpovídající dvěma třetinám
všech zakladatelů. Rozhodnutí zakladatelů je na společné schůzi přijato, jestliže pro něj budou
hlasovat dvě třetiny přítomných zakladatelů.

3.

Nesejde-li se potřebný počet zakladatelů nebo jejich zástupců do jedné hodiny od termínu
konání společné schůze dle pozvánky, může se po uplynutí této doby konat náhradní společná
schůze, jestliže jsou přítomni zakladatelé, kteří mají alespoň polovinu hlasů všech zakladatelů.
Rozhodnutí zakladatelů na společné schůzi je potom přijato, pokud pro něj hlasovala alespoň
polovina všech zakladatelů. Není-li ani náhradní společná schůze usnášeníschopná, musí být
postupem podle odst. 2 svolána nová společná schůze.

4.

Statut může v souladu s touto smlouvou stanovit podrobnosti pro konání, jednání
a rozhodování zakladatelů na společné schůzi.

XIII.
Změny v osobách zakladatelů
1. Zakladatelé mohou svou účast ve společnosti také ukončit. Svá práva zakladatele může
zakladatel rovněž převést na jiného se zakladatelů.
2. Zakladatelem může být fyzická nebo právnická osoba (včetně obce, kraje či státu), podmínkou
je, aby měla bydliště, sídlo či působnost v regionu MAS. K převodu práv zakladatele může dojít
pouze dohodou mezi stávajícím zakladatelem a zakladatelem přejímajícím od stávajícího
zakladatele jeho práva. Zakladatel přejímající práva je povinen složit vklad zakladatele.
3. Zakladatel se může své pozice zakladatele společnosti vzdát písemným oznámením společnosti.
Zakladatel, který vystoupí nemá nárok na vrácení majetkového vkladu.

XIV.
Vklady zakladatelů
1. Zakladatelé jsou povinni při založení společnosti složit k rukám správce vkladů každý peněžitou
částku 500,- Kč, slovy: pět set korun českých. Celková výše vkladů zakladatelů činí částku
11.000,-Kč.
2. Správcem vkladů je Mgr. Milan Havlíček, nar. 7. 7. 1949, tr. bytem Lípová 779, 675 31 Jemnice,
r. č. 49-07-07/174.
XV.
Hospodaření společnosti
1. Společnost kromě obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV. vykonává v souladu s ust. § 17
odst. 1 zák.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech i doplňkovou činnost (čl. VI.
odst.1.), a to za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a
zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb
poskytovaných podle čl. IV. této zakládací smlouvy.
2. Společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

3. Společnost vede podvojné účetnictví a je povinna ve svém účetnictví v souladu se zákonem č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s
doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami uvedenými v
čl. IV. odst. 1 této zakládací smlouvy, náklady a výnosy spojené s organizační složkou
společnosti a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou této
společnosti.

XVI.
Výroční zpráva
.
1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který
stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.
2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti se zveřejňují založením do Sbírky listin
rejstříkového soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne schválení výroční zprávy Správní radou.

XVII.
Zrušení, likvidace a zánik společnosti
1. Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ust. § 8 odst.1 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.
2. O zrušení této společnosti, jestliže finanční situace této společnosti neumožňuje po delší dobu
hradit její závazky, může rozhodnout správní rada podle ust. § 13 odst. 3 a určit obecně
prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. Při tomto zrušení musí správní rada
postupovat v souladu s ust. § 8 odst.2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech.
3. Společnost zaniká výmazem z rejstříku obecně prospěšných společností.

XVIII.
Závěrečné ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.
248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku a dalších obecně
závazných právních předpisů.
2. Zakládací smlouva je vyhotovena ve 20 stejnopisech, z nichž po jednom si ponechají
zakladatelé, jeden bude založen v sídle společnosti a dva budou přiloženy k návrhu na zápis
do rejstříku obecně prospěšných společností.
V Jemnici dne 27.10.2015
Podpisy zakladatelů:

