Zakladatelská smlouva
obecně prospěšné společnosti
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Níže uvedení zakladatelé Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj (IČ: 25988417, vedená
u rejstříkového soudu Krajského soudu v Hradci Králové O vložka 82) se dohodli na změně
Zakladatelské smlouvy obecně prospěšné společnosti tak, že tuto smlouvu nahrazují novou
zakladatelskou smlouvou, jak je níže uvedena.

I.
Zakladatel
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ, svazek obcí dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
IČ: 691 55 950
sídlo: Obecní úřad, Vyskeř č.p. 88, 512 64 Vyskeř
statutární zástupce: Vlasta Špačková, předseda svazku
II.
Název a sídlo společnosti, doba trvání
1. Zakladatelé rozhodli, že společnost ponese název Obecně prospěšná společnost pro
Český ráj. Tam, kde tato smlouva používá pojem „společnost“, je tím míněna obecně
prospěšná společnost podle ustanovení zákona č. 248/1995 Sb. V běžném styku může
společnost používat i zkrácený název „Společnost pro Český ráj.“
2. Za sídlo společnosti bylo zvoleno město Sobotka (viz ustanovení § 19c odst. 5
občanského zákoníku). Adresa společnosti bude uvedena v návrhu na zápis
společnosti do obchodního rejstříku.
3. Společnost jest založena na dobu neurčitou.
III.
Druh obecně prospěšných služeb
Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je
rozvoj regionu Český ráj a Střední Pojizeří a to zejména:
1) Koordinace rozvoje regionu Český ráj a Střední Pojizeří ve všech oblastech.
2) Rozvoj a propagace regionu Český ráj a Střední Pojizeří a jeho turistického potencionálu.
3) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
4) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot, jako jediného základního prostředku
pro rozvoj turistického ruchu.
5) Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
6) Služby při financování projektů k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
7) Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
8) Koordinace projektů zaměřených k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
9) Zprostředkování služeb zaměřených k rozvoji regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
10) Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
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11) Součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu Český ráj a Střední
Pojizeří.
12) Zajišťování seminářů a odborných setkaní.
13) Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Český ráj a Střední
Pojizeří.
14) Výchova, vzdělávání a informování děti a mládeže.
15) Provoz IC - koordinace a rozvoj.
16) Tvorba informační databanky ke shromaždování informací prospěšných k rozvoji
regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
17) Atestování služeb poskytovaných svými členy v regionu Český ráj a Střední
Pojizeří pro zajištění kvality a standardu služeb.
18) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji
regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
19) Poradenská činnost.
20) Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
Český ráj a Střední Pojizeří.
21) Zajišťování dobrovolnických činností v regionu Český ráj a Střední Pojizeří.
22) Vydávání tiskovin.
23) Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou
společnost zřizuje jako své územní pracoviště – organizační složku a jejíž činnost a
povinné orgány jsou definovány Statutem společnosti.
Kromě služeb výše uvedených může Společnost pro Český ráj vykonávat doplňkovou
činnost pod podmínkou, že bude dosaženo účinnějšího využití majetku a zároveň tím
nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb.
IV.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Všechny služby uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy bude společnost poskytovat
výhradně za účelem dlouhodobého vytvoření podmínek pro úspěšný rozvoj regionu „Český
ráj a Střední Pojizeří“, kdy jedním z důležitých bodů činnosti bude zaměření se na spolupráci
s místními i mezinárodními organizacemi a institucemi směřující k podpoře tzv. malých
regionů.
Společnost bude své služby poskytovat bezúplatně v případě, že bude mít činnost v dané
oblasti služeb financovánu z finančních příspěvků tuzemských, nebo zahraničních fondů, darů
a příspěvků institucí. Jinak bude své služby poskytovat za úhradu režijních nákladů.
Bližší podmínky poskytování obecně prospěšných služeb budou upraveny ve statutu
společnosti.
V.
Správní rada a způsob jejího jednání
1. Správní rada je minimálně tříčlenná a maximálně šestičlenná.
2. Členy správní rady jmenují zakladatelé.
3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Pro vznik a zánik funkce člena správní
rady platí ustanovení § 12 zákona.
4. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává
jednání správní rady a zastupuje správní radu navenek, tedy jménem správní rady a
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tedy i jménem společnosti činí právní úkony (jedná a podepisuje), pokud z této
smlouvy, statutu společnosti a nebo rozhodnutí zakladatelů nevyplývá, že je
k platnosti úkonu třeba podpisu alespoň dvou členů správní rady.
5. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Správní rada rozhoduje prostou většinou
hlasů, když v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.
6. Správní rada může jmenovat na návrh zakladatelů ředitele společnosti, který tak plní
funkci výkonného orgánu společnosti, tedy za společnost jedná a podepisuje.
Nevymezí-li statut společnost rozsah pravomocí ředitele tak platí, že jedná za
společnost bez omezení.
7. Členy správní rady jsou:
jméno a příjmení
Vlasta Špačková

narozen
25.12.1956

Ing. Adam Pospíšil
Ing. Petr Neuman

10.11.1975
14.8.1957

místo trvalého pobytu
Karlovice, místní část Radvánovice 75, 511 01
Turnov
Kněžmost, K Důním 274, 294 02 Kněžmost
Chalupnická 40/14, Hostivař, 102 00 Praha 10

8. Správní rada jedná za společnost tak, že jejím jménem jedná a podepisuje předseda
správní rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda tak, že k názvu společnosti připojí
své jméno, funkci a podpis. Správní rada jedná za společnost tam, kde je to vyhrazeno
zákonem, touto smlouvou nebo statutem společnosti.
VI.
Dozorčí rada
Dozorčí rada je tříčlenná a je jmenována zakladateli.
Funkční období členu dozorčí rady je tříčlenné.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina členu.
Každý z členu rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasu, kdy v
případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy. Člen dozorčí rady, který se zdržel hlasování
a nebo hlasoval proti návrhu, má právo, aby tato skutečnost byla výslovně uvedena v
zápise včetně odůvodnění, bude-li na takovém zápisu trvat.
5. Dozorčí rada vykonává kontrolní činnost v celém rozsahu činnosti společnosti a jejich
představitelů.
6. Členy dozorčí rady jsou:

1.
2.
3.
4.

jméno a příjmení
Ing. Dagmar Kozderková
Ing. Pavel Pospíšil
Alena Svobodová

narozen
6.10.1966
8.4.1951
22.7.1947

místo trvalého pobytu
Jablonec nad Nisou, Jánská 1770/6, 466 01
Libošovice, místní část Malechovice 12, 506 01
Hrubá Skála, místní část Rokytnice 26, 511 01

VII.
Ředitel společnosti
1. Ředitel je jmenován správní radou. První ředitel je jmenován zakladateli. Ředitel
vykonává funkci statutárního orgánu s tím, že je jeho pravomoc a působnost omezena v
rozsahu daném zákonem, nebo upraveném touto smlouvou nebo statutem společnosti. Za
společnost podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí své jméno, funkci a podpis dle
podpisového vzoru.
2. Ředitel má právo účastnit se jednání správní rady. K výzvě správní rady nebo dozorčí
rady je povinen dostavit se na její jednání a podat potřebná vysvětlení.
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3. Na vztah mezi ředitelem a společností se jinak vztahují ustanovení obchodního zákoníku o
mandátní smlouvě a zákazu konkurence, pokud tato smlouva, stanovy nebo manažerská
(mandátní / pracovní) smlouva nestanoví jinak.
4. Ředitel společnosti je ke společnosti ve smluvním vztahu. Výši odměny za výkon funkce
určuje správní rada.
5. Ředitelem společnosti byl jmenován:
jméno a příjmení

narozen

místo trvalého pobytu

Luděk Láska

21.11.1961

Vyskeř 101, 512 64 Vyskeř

VIII.
Majetkové vklady, rozhodování zakladatelů a způsob zveřejňování výroční zprávy
1. Zakladatelé vložili při založení společnosti majetkové vklady takto:
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ Kč. ………………………… 11.000,-- (jedenáct tisíc
korun českých),
Do vzniku společnosti byla pověřena správou vkladu společnosti / zakladatel TALARIA 95
s.r.o. zastoupená dle plné moci JUDr. Josefem Seifertem, advokátem. Správce vkladu složí
vklady na účet společnosti obratem po jeho zřízení a nebo tyto předá řediteli společnosti v
hotovosti. Uvedené prostředky budou sloužit k úhradě nákladu spojených se založením,
vznikem a zahájením činnosti společnosti.
2. Zakladatelé rozhodují na schůzi zakladatelů nebo písemně (rovněž tak při využití
prostředku elektronického přenosu dat) tak, že každý ze zakladatelů má počet hlasu
odpovídající nominále Kč 1.000,-- majetkového vkladu.
3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti je zveřejňována
jednou ročně, nejpozději do 30.6. roku následujícího po kalendářním roku, za který je
výroční zpráva vypracována. Zpráva bude uveřejněna na internetových stránkách
společnosti „craj-ops.cz“. Tím nejsou dotčeny povinnosti uvedené v ust. § 19 a násl.
zákona č. 248/1995 Sb. v platném znění.
5. Tam kde je v této smlouvě použito samotného pojmu "zákon", je tím míněn zákon č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
Tato zakládací smlouva ruší a nahrazuje zakládací smlouvu ze dne 12.1.2015. Důvodem je
změna zakladatelů.
V Sobotce, dne 14.12.2015

______________________
Za MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Vlasta Špačková, předseda svazku

Úřední ověření podpisu:
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