Úplné znění
ZAKLÁDACÍ SMLOUVY
obecně prospěšné společnosti Podhůří Železných hor, o. p. s., ze dne 7.3.2006
ve znění Dohody o změně zakládací smlouvy ze dne 28.4.2011, Dodatku č.1 k zakládací
smlouvě ze dne 19.12.2011, rozhodnutí Zakladatelů ze schůze dne 18.6.2020 a rozhodnutí
Zakladatelů ze schůze dne 18.10.2021
Podhůří Železných hor, o.p.s.
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové v oddíle O vložce 128
se sídlem: Maleč 48, 582 76 Maleč
IČ: 27494373
uzavřené mezi zakladateli:
1. Zakladatel:
Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČ 00267538
2. Zakladatel:
Obec Maleč, Maleč 48, 582 76 Maleč, IČ 00267856
3. Zakladatelé:
Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře,
IČ 00579980
4. Zakladatel:
Obec Víska, Víska 50, 583 01 Chotěboř, IČ 00179671
5. Zakladatel:
Obec Jeřišno, Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno, IČ 00267571
6. Zakladatel:
Obec Čečkovice, Čečkovice 40, 583 01 Chotěboř, IČ 00579815
7. Zakladatel:
Zemědělské družstvo Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč, IČ 15058751
8. Zakladatel:
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř,
IČ 25999729
9. Zakladatel:
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MALEČ, Maleč 63, 582 76 Maleč, IČ 46485791
10. Zakladatel:
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL CHOTĚBOŘ, Tyršova 712, 583 01 Chotěboř,
IČ 46483519
11. Zakladatel:

Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 61, 582 73 Nová
Ves u Chotěboře, IČ 46485996
12. Zakladatel:
CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01Chotěboř, IČ 00361437
Zakladatelé založili 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
Čl. I.
Zakladatelé, název a sídlo společnosti
1. Zakladatelé: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, Obec Maleč, Maleč
48, 582 76 Maleč, Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová
Ves u Chotěboře, Obec Víska, Víska 50, 583 01 Chotěboř, Obec Jeřišno, Jeřišno 25,
582 74 Jeřišno, Obec Čečkovice, Čečkovice 40, 583 01 Chotěboř, Zemědělské družstvo
Maleč, Maleč 49, 582 76 Maleč, TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.,
Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MALEČ,
Maleč 63, 582 76 Maleč, TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL CHOTĚBOŘ, Tyršova
712, 583 01 Chotěboř, Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u
Chotěboře 61, 582 73 Nová Ves u Chotěboře, CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01
Chotěboř.
2. Název společnosti: Podhůří Železných hor, o.p.s.
3. Sídlo společnosti: Maleč 48, 582 76 Maleč

Čl. II.
Účel 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.
Čl. III.
Doba trvání společnosti
1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
1. Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: komunitně vedený místní
rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
prostřednictvím organizační složky společnosti, ve které působí místní partnerství (MAS).
2. K realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) společnost zřizuje jako svou
organizační složku sekci MAS Podhůří Železných hor. Podrobnosti o činnosti této
organizační složky a orgánech, které si MAS Podhůří Železných hor vytvoří, upravuje statut
společnosti.
3. MAS poskytuje tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Koordinace rozvoje regionu Podhůří Železných hor ve všech oblastech
Rozvoj a propagace regionu Podhůří Železných hor a jeho turistického potenciálu.
Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro
rozvoj turistického ruchu.
Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
Služby při financování projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor.
Posouzení projektů k rozvoji regionu Podhůří Železných hor.
Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Podhůří Železných hor.
Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji
regionu Podhůří Železných hor.
Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Podhůří Železných hor.
Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.
Provoz informačního centra – koordinace a rozvoj.
Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu
Podhůří Železných hor.
Poradenská činnost.
Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
Podhůří Železných hor.
Činnost místní akční skupiny a CLLD
Doplňková činnost:

a) Provozování cestovní agentury
b) Poradenská a konzultační činnost
4. Obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. odst. 3. lze rozhodnutím správní rady za
stanovených podmínek měnit, a to tak, že je lze rozšířit, ukáže-li se to potřebným nebo je
lze zúžit, jestliže o jejich poskytování nebude po dobu delší než 2 roky zájem.

5. Poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV odst.1 písm. a)-s) je činnost,
kterou je na vymezeném území navrhována a prováděna Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD).
6. Služby poskytované na realizaci SCLLD jsou poskytovány zdarma a jsou prováděny mimo
zdroje a kapacity určené pro ostatní poskytované činnosti.
7. Účetnictví organizační složky MAS je vedeno odděleně od ostatních činností.
Čl. V.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
1. Společnost poskytuje za stejných podmínek služby podle čl. IV. odst.3. této zakládací
smlouvy právnickým osobám a fyzickým osobám z regionu MAS i dalším subjektům, s
nimiž bude navázána spolupráce.
2. Společnost je povinna případnou ztrátu vzniklou při poskytování obecně prospěšných
služeb uvedených v čl. IV. odst.3. této zakládací smlouvy uhradit z rezervního fondu
nejpozději do 3 let od konce daného účetního období nebo učinit opatření k ukončení těchto
služeb před započetím dalšího účetního období.
3. Cena je pro všechny uživatele dané služby stejná.
4. Pravidla pro stanovení cen poskytovaných služeb podle čl. IV. odst.3. této zakládací
smlouvy stanoví správní rada, pokud nestanoví pravidla poskytovatel dotace nebo jiných
veřejných prostředků.
5. Správní rada je oprávněna upravit ve statutu další podmínky pro poskytování obecně
prospěšných služeb, a to stejně všem uživatelům.
6. Služby poskytované na realizaci SCLLD jsou poskytovány zdarma a jsou prováděny mimo
zdroje a kapacity určené pro ostatní poskytované činnosti.
7. Účetnictví organizační složky MAS je vedeno odděleně od ostatních činností.
Čl. 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.
Čl. VII.
Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel.
Čl. VIII.
Správní rada
1. Správní rada má 12 členů.
2. Složení první správní rady jmenují zakladatelé.
3. Členem správní rady se může stát jen bezúhonná fyzická osoba, která je plně 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 této společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě této
společnosti a s funkcí 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 členství ve správní radě je možné.
7. Funkční období u všech členů první správní rady začíná dnem následujícím po dni právního
vzniku této společnosti.
8. Správní radu společnosti tvoří tito členové:

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Tomáš Škaryd
Na Chmelnici 1597, 583 01 Chotěboř

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Vít Šimon
Dolní Lhotka 4, 582 76 Maleč

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Dagmar Vaňková
Vestecká Lhotka 14, 583 01 Chotěboř

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Vladimír Pešek
Čečkovice 35, 583 01 Chotěboř

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ondřej Čapek
Víska 78, 583 01 Chotěboř

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Jindřich Šíp
Riegrova 5, 583 01 Chotěboř

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Radek Svoboda
Mezní 1552, 583 01 Chotěboř

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ladislav Škaryd
Nová Ves u Chotěboře 155, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Andrea Culková
Nový Dvůr 15, 582 73, Nová Ves u Chotěboře

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Ladislav Dopita
Čáslavská 330, 583 07, Seč

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Karel Musílek
Maleč 147, 582 76 Maleč

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Alice Fiedlerová
Maleč 93, 582 76 Maleč

9. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní
rady. Dále volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho
nepřítomnosti.
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. Správní rada vydá ke své činnosti jednací řád.
12. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
13. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání správní rady svolat kterýkoli člen
správní rady.
14. V působnosti správní rady je rozhodovat o:
a) zrušení této společnosti podle ust. § 13 odst. 3a) zákona 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se
převede likvidační zůstatek
b) předmětu a rozsahu doplňkových činností této společnosti nad rámec vymezený v
zakládací smlouvě
c) dalších otázkách, které ze zakládací smlouvy a ze statutu jsou svěřeny do působnosti
správní rady, jimiž jsou zejména:
a. 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
b. rozhodnutí o ucházení se této společnosti o poskytnutí veřejné podpory
c. rozhodnutí o zřízení organizačních jednotek společnosti na území České
republiky

d. rozhodnout o zřízení a zrušení MAS jako organizační složky
e. další rozhodnutí vyplývající ze statutu této společnosti
15. V působnosti správní rady je schvalovat:
a) rozpočet této společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
této společnosti; rozpočet MAS je samostatnou součástí rozpočtu společnosti
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu této společnosti; výroční zpráva
o činnosti a hospodaření MAS je samostatnou součástí výroční zprávy společnosti
c) vnitřní organizační předpisy a jejich změny:
a. organizační řád
b. pracovní řád
c. podpisový řád
d. spisový a archivní řád
d) strategické a koncepční materiály této společnosti
e) další věci vyplývající ze statutu této společnosti
16. Správní rada je ze své působnosti dále oprávněna:
a) uděluje souhlas s pronájmem majetku společnosti na dobu delší než jeden rok
b) stanovit pravidla pro stanovení cen obecně prospěšných služeb této společnosti podle
čl. V. odst. 4 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 své pomocné, pracovní či poradní orgány. Jejich zřízení a náplň činnosti bude
podrobněji upravena ve statutu společnosti
17. 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
18. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K
jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Hlasovací právo členů
správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
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 nevykonáváli 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 odvolání, 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. VIII. odst. 3.
této zakládací listiny.
23. Činnost správní rady dále upravují podrobněji statut této společnosti a jednací řád správní
rady.
Čl. IX.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na to, aby společnost
vyvíjela činnost v souladu se zákonem, zakládací smlouvou a statutem, a volila k tomu
nejhospodárnější postupy.
2. Dozorčí rada má 3 členy.
3. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé.
4. Pro členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě ( čl. VIII, 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 radu tvoří tito členové:

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Roman Sadílek
Nová Ves u Chotěboře 190, 582 73 Nová Ves u Chotěboře

Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Ing. Martin Jindra
Horní Krupá 107, 580 01 Havlíčkův Brod

Jméno a příjmení:

Ing. Zuzana Kolářová

Trvalý pobyt:

Rušinov 37, 583 01 Chotěboř

7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí
rady. Dále volí ze svého středu místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho
nepřítomnosti.
8. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně.
9. Pokud to vyžadují okolnosti, může mimořádné zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli člen
dozorčí rady.
10. Dozorčí rada je povinna:
a) přezkoumat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu
b) nejméně jedenkrát ročně podat řediteli, správní radě a nejvyššímu orgánu MAS zprávu
o kontrolní činnosti
c) dohlížet na to, aby tato společnost vyvíjela činnost v souladu se zákony České republiky
a se zakládací smlouvou
d) upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy
nebo statutu a dalších vnitřních organizačních předpisů, na nehospodárné postupy, popř.
na další nedostatky v činnosti této společnosti
e) plnit další povinnosti, které jí ukládá tato zakládací smlouva a statut této společnosti
11. Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje
b) svolat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné
společnosti
c) podat správní radě návrh na odvolání ředitele
d) dávat podněty ke změně statutu a vnitřních organizačních předpisů této společnosti
12. 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.
13. Pro zánik členství v dozorčí radě platí ustanovení této zakládací smlouvy o zániku členství
ve správní radě obdobně.
14. Činnost dozorčí rady dále upravuje podrobněji statut této společnosti.
Čl. X.
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Řídí její činnost a jedná jménem společnosti.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, jíž se ředitel zodpovídá ze své činnosti a která
řediteli ukládá úkoly. Správní rada činí úkony vůči řediteli jménem společnosti. Ředitel
vykonává funkci ve smluvním poměru.

3. Povinnosti ředitele a rozsah jeho oprávnění jsou upraveny touto smlouvou, statutem
společnosti a dále pak smlouvou o výkonu funkce a dalšími platnými předpisy.
4. Správní rada stanoví odměnu ředitele a příp. pravidla pro její poskytování (pohyblivá
složka).
5. Funkce ředitele není slučitelná s členstvím ve správní ani dozorčí radě, ředitelem se může
stát toliko osoba bezúhonná, která je plně svéprávná.
6. Ředitel se účastní jednání správní rady s hlasem poradním.
7. Ředitel poskytuje informace dozorčí radě a má právo se účastnit jejího jednání s hlasem
poradním.
8. Ředitel společnosti:
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:

Mgr. Jaromíra Valehrachová
Kouzelná 216, 582 77 Libice nad Doubravou
Čl. XI.
Jednání a rozhodování zakladatelů společnosti

1. Zakladatelé se dohodli, že v případech, kdy zakladatelé podle zákona, zakládací smlouvy
popřípadě 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 určena 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 písemnou, popřípadě e-mailovou
pozvánkou, která musí být každému členovi odeslána nejméně 10 kalendářních dnů před
dnem, Pozvánka musí obsahovat:
- označení společnosti
- označení svolávaného orgánu
- místo, na které je orgán svoláván a datum a hodinu, na kterou je orgán svoláván
- pořad jednání orgánu společnosti (Je-li na pořadu jednání orgánu společnosti změna
zakládací smlouvy či změna statutu společnosti, musí pozvánka charakterizovat podstatu
navrhovaných změn. Je-li na pořadu jednání orgánu společnosti volba či jmenování členů
jiných orgánů společnosti případně volba předsedy či místopředsedy orgánu, musí pozvánka
obsahovat údaje podle § 4 odst. 2, písm. a) zákona pro každou osobu, o které má být
jednáno.)
Prostřednictvím pozvánky mohou být svolány jak správní rada a dozorčí rada, tak všechny
orgány, které společnost zřídila ve svém statutu.

Pozvánky dále vyvěšuje na webových stránkách 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.
Čl. XII.
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 o.p.s. může být fyzická nebo právnická osoba (včetně obce, kraje či státu ).
Partneři MAS mohou být fyzické nebo právnické osoby (včetně obce, kraje, státu),
podmínkou je, aby měli 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.

Čl. XIII.
Majetkový vklad zakladatele
1. Zakladatelé společnosti, kteří mají postavení obce, vkládají peněžitý vklad do této
společnosti ve výši 2 000 Kč.
2. Podrobnosti o splatnosti a možnostech úhrady majetkového vkladu mohou být upraveny
statutem.

Čl. XIV.
Hospodaření
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. 1.odst. písm. 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, - náklady a výnosy spojené s činností MAS a náklady a výnosy nepatřící do
předchozích skupin a spojené se správou této společnosti.
Čl. XV.
Vypracování a zveřejnění výroční zprávy
1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti
v termínu, který stanoví správní rada, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení hodnoceného
období. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.
2. Společnost je povinna zveřejnit první výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti
nejpozději do osmnácti měsíců od svého vzniku.
3. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti se zveřejňuji založením do Sbírky
listin rejstříkového soudu ve lhůtě 30dnů ode dne schválení výroční zprávy správní radou.
Čl. XVI.
Zrušení 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.
Čl. XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy této společnosti zákonem č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
2. Zakládací smlouva je vyhotovena ve 15 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.
Tato Zakládací smlouva nahrazuje původní znění Zakládací smlouvy ze dne 14.10. 2015
V Chotěboři dne 18. 10. 2021

