Jizerky pro Vás o.p.s.

Název společnosti: Jizerky pro Vás, obecně prospěšná společnost
Sídlo společnosti: Kořenov 480, PSČ 468 49
Oblast působení: oblast Jizerských hor a Krkonoš

Orgány společnosti jsou:
Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel společnosti

Správní rada
Předseda správní rady: p. Luboš Marek, marek@korenov.cz
Místopředseda správní rady: p. Stanislav Pelc, pelc.prichovice@seznam.cz
Členové správní rady: p. Aleš Voverka, p. Marek Pieter, p. Martin Řípa, p.
Martin Malý

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: p. Hana Růžičková
Členové dozorčí rady: p. Renata Nosková, Mgr. Karel Mňuk

Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti naleznete zde:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
I. Zakladatelé

Obec Kořenov
se sídlem Kořenov 480, PSČ 468 49
IČ : 00262421
zastoupená : starostou Lubošem Markem
Stanislav Pelc
Luboš Marek
Vlastimil Plecháč
Aleš Voverka

uzavírají s mlouvu o založení obecně pros pěšné společnosti
následujícího znění:
II.
Název a sídlo společnosti
Název společnosti zní:
Sídlo společnosti je :
Oblast působení:

JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná společnost
Kořenov 480, PSČ: 468 49
oblast Jize rských hor a Krkonoš

III.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou
IV.
Druhy obecně prospěšných služeb
1) Provozování informačního centra, a to zejména podávání informací, šíření propagačních
materiálů a tvorba nových materiálů.
2) Provozování a údržba parkoviště a sportovních zařízení, a to zejména běžeckých tras,
cyklotras, a dalších víceúčelových hřišť v oblasti Jizerských hor a Krkonoš.

3) Koordinační činnost při zajišťování sportovního a kulturního života v oblasti Jizerských
hor a Krkonoš.
4) Péče o krajinu, drobné památky, kulturní a přírodní dědictví Jizerských hor a Krkonoš, a to
zejména Formou úpravy parků, výsadby nové zeleně, oprav drobných památek, tvorby
naučných stezek a dalších činností.

5) Spolupráce s jinými obecně prospěšnými společnostmi, mikroregiony či svazky obcí, a to i
ve formě přeshraničního partnerství.
6) Podpora trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s přihlédnutím k ochraně přírody a
zachování kulturního a přírodního dědictví Jizerských hor a Krkonoš.
7) Příprava a podpora projektů týkající se trvale udržitelného rozvoje Jizerských hor a
Krkonoš.
V.
Doplňková činnost
1) Za účelem účinnějšího využití majetku bez ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně
prospěšných služeb může společnost vykonávat tuto doplňkovou činnost na základě
živnostenského oprávnění vydaného v souladu se zákonem o živnostenském podnikání, zákon
č. 455/1991 Sb., v platném znění:
-

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Ubytovací služby
Reklamní a propagační činnost
Technické činnosti v dopravě
Zprostředkování obchodu a služeb
Oprava a údržba předmětů kulturní povahy
Činnosti informačních a zpravodajských kanceláří

VI.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
1) Společnost bude poskytovat všechny obecně prospěšné služby za těchto podmínek:
- pro veřejnost
- za ceny stanovené správní radou, s přihlédnutím k dotacím a rozpočtům orgánů
státní správy, místních samospráv a příspěvků občanů a jiných subjektů
2) Správní rada může rozhodnout o dalším rozšíření obecně prospěšných služeb.

VI.
Vklady zakladatelů
1. Zakladatelé vkládají do společnosti dle své právní formy následující peněžité vklady a
to následujícím způsobem:
-

vklad obce činí
Kč 100.000 ,vklad fyzických osob činí Kč 10.000 ,-

Obec Kořenov
Stanislav Pelc
Luboš Marek
Vlastimil Plecháč
Aleš Voverka

Kč 100.000 ,Kč 10.000,Kč 10.000,Kč 10.000,Kč 10.000,-

Vklady budou spláceny na účet společnosti do 14 dnů od vzniku společnosti. Správcem
vkladu se určuje zakladatel – pan Aleš Voverka.
VII.
Orgány s polečnosti
Orgány s polečnosti jsou:
Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti
Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel společnosti
1) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti
a) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je nejvyšším orgánem společnosti.
b) Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti je usnášeníschopná, je–li
přítomna nadpoloviční většina všech členů.
c) Pro přijetí usnesení nebo rozhodnutí valné hromady je nutný souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů.
d) Členové obecně prospěšné společnosti, kteří jsou právnickými osobami, jsou na valné
hromadě zastupovány fyzickými osobami, které mají pověření od statutárních orgánů
člena (právnické osoby), nebo mohou dle obchodního rejstříku za tyto osoby přímo
jednat.
e) Valná hromada společnosti se schází minimálně 1 x ročně. Valnou hromadu svolává
správní rada. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o
to alespoň 25 % členů obecně prospěšné společnosti.
f) Valná hromada volí a odvolává členy správní rady a dozorčí rady.
g) Valná hromada schvaluje změny ve statutu společnosti.
h) Valná hromada schvaluje přijetí nových členů obecně prospěšné společnosti.
2) Správní rada
a) Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
b) Správní rada má 6 členů. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je
bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké s
touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném
vztahu.
c) Správní rada společnosti schvaluje roční závěrku a roční zprávu o hospodaření
společnosti.
d) Funkční období členů správní rady je tříleté.
e) Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.
f)
Při rozhodování správní rady musí být přítomna nadpoloviční většina členů správní
rady, jinak není rada usnášeníschopná. Pro přijetí usnesení rozhoduje nadpoloviční
většina přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
g) Jednání správní rady svolává předseda nebo místopředseda. Jednání rady musí být
přítomen předseda nebo místopředseda.
h) K jednání správní rady může být pozván ředitel společnosti (s hlasem poradním).
i)
Členství ve správní radě zaniká:
1. uplynutím funkčního období
2. úmrtím

j)
k)

l)
m)

3. odstoupením
4. odvoláním
Na uvolněná místa členů správní rady jsou nejpozději na nejbližším zasedání správní
rady kooptováni noví členové.
Do působnosti správní rady náleží:
1. navrhovat změny zakládací listiny v souladu s §4 odst. 3 a 4 zákona č. 248/95
Sb., o obecně prospěšných společnostech, a statutu společnosti.
2. navrhovat zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou
společnost, které nabídne likvidační zůstatek.
3. metodicky řídit činnost obecně prospěšné společnosti v období mezi
zasedáními valné hromady zakladatelů
4. vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti
statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné
společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě.
5. dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena.
6. správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy a
předkládá je ke schválení valné hromadě členů obecně prospěšné společnosti.
7. jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho
činnost a stanovit mu mzdu.
8. schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty
Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Prvními členy správní rady jsou:

Luboš Marek
Stanislav Pelc
Kateřina Preusslerová
Marek Piter
Martin Malý
Aleš Voverka
Předsedou správní rady byl zvolen:
Luboš Marek
Místopředsedou správní rady byl zvolen:
Stanislav Pelc

3) Dozorčí rada
a) Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.
b) Dozorčí rada je 3 členná. Členové dozorčí rady volí mezi sebou svého předsedu,
který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
c) Dozorčí radu jmenuje valná hromada členů obecně prospěšné společnosti.
d) Dozorčí rada zejména:

dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost
v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti
- přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti
- nejméně jednou ročně podává zprávu valné hromadě členů společnosti o
výsledcích své kontrolní činnosti
- je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení
zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popř. na další
nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti
e) Dozorčí rada je oprávněna:
- podávat správní radě návrh na odvolání ředitele
- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené
údaje
- svolat mimořádné jednání správní rady nebo valné hromady zakladatelů
společnosti, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti
f) Zástupce dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být
uděleno slovo, pokud o ně požádá.
g) Prvními členy dozorčí rady se stali:
-

Hana Růžičková
Renata Nosková
Mgr. Karel Mňuk
Předsedou dozorčí rady byl zvolen:
Hana Růžičková

4) Ředitel
a)
b)
c)

Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná.
Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn
účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.
Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti, pokud tato činnost není
zákonem, zakládací listinou nebo statutem vyhrazena do působnosti správní rady,
popřípadě i jiného orgánu obecně prospěšné společnosti.
VIII.
Zastupování s polečnosti a podepisování za společnost

a) Za společnost jedná navenek správní rada. Podepisování a jednání za společnost se děje
tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda
nebo místopředseda správní rady.
b) Zakladatelé se dohodli, že v přesně definovaných případech může společnost zastupovat
ředitel společnosti, kterého jmenuje a odvolává správní rada společnosti.
c) Ředitel může zastupovat společnost v rozsahu písemného zmocnění správní rady.

IX.
Hospodaře ní společnosti
a) Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob a mimo území
České republiky nesmí zřizovat organizační složky.
b) Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí obecně
prospěšná společnost v celé výši do rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke
krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích
c) Společnost vede podvojné účetnictví.
d) Roční účetní závěrku musí ověřit auditor za podmínek § 19 odst. 2 zákona č. 248/95 Sb., o
obecně prospěšných společnostech.
e) Společnost zveřejní výroční zprávu o své činnosti a hospodaření nejpozději do 18 měsíců
od svého vzniku, nejpozději však do šesti měsíců po skončení hodnoceného období.
Výroční zpráva musí obsahovat informace dle §21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.

X.
Zveřejnění výroční zprávy
a) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti (dále jen „výroční zpráva“) se
vypracovává za kalendářní rok. Výroční zpráva musí obsahovat údaje podle §21 zák. č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
b) Výroční zpráva bude k nahlédnutí v sídle společnosti.
c) Výroční zpráva se zveřejní na úřední desce Obecního úřadu obce Kořenov.

XI.
Přijetí nových členů a ukončení členství
a) Noví členové obecně prospěšné společnosti budou přijímáni na základě své žádosti
rozhodnutím valné hromady. K přijetí nového člena je zapotřebí souhlas prosté většiny
přítomných členů valné hromady
b) Členství v obecně prospěšné společnosti zaniká podáním žádosti o ukončení členství
dnem doručení na adresu obecně prospěšné společnosti
c) Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena obecně prospěšné společnosti prostou
většinou přítomných členů valné hromady.
XII.
Zrušení s polečnosti
a) Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku.
b) Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
Likvidace se nevyžaduje, jde- li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením,
splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro

c)
d)
e)
f)

přechod práv a závazků, platí přiměřeně ustanovení § 69 obchodního zákoníku, zákon č.
513/1991 Sb..
Obecně prospěšná společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně
prospěšnou společností, rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora.
Není- li likvidátor jmenován správní radou, jmenuje jej příslušný soud podle sídla obecně
prospěšné společnosti.
Likvidátor je povinen postupovat při likvidaci společnosti dle §9 zákona č. 248/95 Sb.,
zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

XIII. Závěrečná ustanovení
Pro záležitosti, které nejsou upraveny zakládací smlouvou nebo přímo statutem společnosti,
platí příslušná ustanovení zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

V Kořenově dne

2008

_________________________
Obec Kořenov
Luboš Marek, starosta

_______________________
Stanislav Pelc

_________________________
Luboš Marek

________________________
Vlastimil Plecháč

__________________________
Aleš Voverka

