ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
Čl. I.
Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti
1.1

Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou:
Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899, bytem Husovo náměstí 1201, 54901
Nové Město nad Metují
Věra Plíhalová, RČ 726110/3245, bytem ČSA 482, 54901 Nové Město nad Metují

1.2
1.3

Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.
Ve věcech souvisejících se založením a vznikem společnosti za ni do jejího vzniku jednají
zakladatelé. Takto vzniklé závazky přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku.
Čl. II.
Název a sídlo obecně prospěšné společnosti

2.1
2.2
2.3

Název společnosti: Mateřské centrum Na zámečku, o.p.s.
Sídlo společnosti: Husovo náměstí 1201, 54901 Nové Město nad Metují
Obecně prospěšná společnost může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační
jednotky na celém území ČR.
Čl. III.
Doba trvání obecně prospěšné společnosti

3.1
3.2

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
První hospodářský rok začíná zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností u
rejstříkového soudu a končí 31. 12. roku, v němž je tato společnost založena. Další
hospodářské roky začínají běžet vždy prvním lednem a končí třicátým prvním prosincem
běžného roku.
Čl. IV.
Poslání obecně prospěšné společnosti

4.1

Společnost
4.1.1 je založená za účelem rozvoje a podpory socializace a integrace cílové skupiny,
tj. rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a jejich dětí a širší rodiny v rámci
veřejného prostoru a nabídky různorodých aktivit k naplnění tohoto účelu.
4.1.2 Svou činností si společnost klade za cíl přispět k vytváření podmínek pro dobré
fungování rodin především v lokalitě sídla společnosti, ale i v regionu
Královéhradeckého kraje.
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Čl. V.
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
5.1

5.2

Společnost bude poskytovat zejména tyto obecně prospěšné služby:
5.1.1 Zajištění provozu veřejně přístupné herny a přilehlých prostor společnosti, ve
kterých je umožněno setkávání a aktivity cílové skupiny
5.1.2 Nabídka vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu
5.1.3 Nabídka zájmových, oddechových a pohybových aktivit pro cílovou skupinu
5.1.4 Krátkodobé hlídání dětí v době vzdělávacích aktivit jejich rodičů
5.1.5 Nabídka společných pobytových aktivit pro cílovou skupinu
5.1.6 Zajištění podmínek a prostoru pro umožnění nákupu a prodeje věcí cílové skupiny
5.1.7 Nabídka psychosociálních aktivit a vytváření prostoru a podmínek pro jejich
trénink (např. přirozená výměna rodičovských zkušeností, posilování
rodičovských kompetencí, podpora týmové spolupráce dětí předškolního věku,
vytváření svépomocných skupin atd.)
5.1.8 Poradenství pro cílovou skupinu
5.1.9 Propagace a osvěta aktivit jiných subjektů podobného charakteru zaměřených na
cílovou skupinu
Druh výše uvedených služeb lze měnit rozhodnutím správní rady, bude-li to vhodné pro
plnění poslání, ke kterému je společnost založena. Změnou se pro tento účel rozumí
rozšíření rozsahu služeb, jeho zúžení, nebo záměna jednoho druhu služby za jiný.
Čl. VI.
Doplňková činnost

6.1

6.2

6.3

Kromě obecně prospěšných služeb bude společnost vykonávat doplňkovou činnost ve
smyslu § 17 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, v platném
znění (dále jen „zákon o obecně prospěšných společnostech“), a to za podmínky, že touto
činností bude dosaženo účinnějšího využití majetku a nebude ohrožena kvalita, rozsah a
dostupnost obecně prospěšných služeb. Předmět doplňkových činností schvaluje správní
rada.
Společnost bude vykonávat tyto doplňkové činnosti:
6.2.1 nákup věcí za účelem jejich prodeje
6.2.2 prodej vlastních výrobků vzniklých při aktivitách cílové skupiny
6.2.3 podnájem prostor společnosti a pronájem majetku společnosti
6.2.4 poskytování služeb pro rodinu a domácnost - krátkodobé nepravidelné
hlídání dětí
6.2.5 mimoškolní výchova a vzdělávání – pořádání letních dětských táborů
Pokud je doplňková činnost živností, bude společnost tuto činnost provozovat podle
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném
znění, v rámci živností s předmětem podnikání: „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
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Čl. VII.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
7.1

7.2

7.3

Veškeré obecně prospěšné služby uvedené v čl. 5.1 této zakládací smlouvy budou
poskytovány za předem stanovených podmínek. Tyto podmínky stanoví správní rada
společnosti v souladu s touto zakládací smlouvou a zákonem o obecně prospěšných
společnostech, v písemné podobě budou součástí vnitřních předpisů společnosti a všem
uživatelům služeb společnosti budou dostupné v sídle společnosti.
Obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány ve většině případů za úplatu.
Ceny jsou stanoveny pro uživatele jednotlivých druhů služeb jednotně. Ceník služeb bude
společností zveřejněn a každý uživatel s ním musí být předem seznámen, přičemž přijetí
služby je bráno za konkludentní vyjádření souhlasu jak s cenou, tak s ostatními
podmínkami poskytnutí služby.
Služby budou poskytovány prostřednictvím ředitele, zaměstnanců a dobrovolníků.

Čl. VIII.
Orgány obecně prospěšné společnosti
8.1

Orgány obecně prospěšné společnosti jsou:
8.1.1 správní rada;
8.1.2 dozorčí rada;
8.1.3 ředitel.
Čl. IX.
Správní rada

9.1
9.2
9.3

9.4

9.5
9.6

Správní rada má 3 členy a jmenují ji zakladatelé.
Funkční období členů správní rady je tříleté s možností opětovného výkonu funkce člena
správní rady.
Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Členem správní rady nemůže být ředitel obecně prospěšné společnosti
ani člen dozorčí rady.
Správní radu pro první tříleté funkční období jmenují zakladatelé obecně prospěšné
společnosti ve složení:
Mgr. Markéta Hanušová, RČ 765227/3233 bytem U Lípy 854, 54901 Nové Město nad
Metují
MUDr. Pavlína Neumannová, RČ 665625/0447 bytem Českých Bratří 1034, 54901
Nové Město nad Metují
Mgr. Václav Kupka, RČ 571110/1748, bytem Husovo nám. 1205, 549 01 Nové Město
nad Metují
Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda je volen na dobu tří let s možností
opětovného zvolení. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Při
rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Pro přijetí usnesení rozhoduje
nadpoloviční většina přítomných členů správní rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
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9.7
9.8
9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

předsedajícího. Pro rozhodnutí o zrušení společnosti je třeba souhlasu všech členů správní
rady.
Zasedání správní rady svolává předseda, který tomuto zasedání musí být přítomen a
pořizuje zápis o jednání správní rady.
K jednání správní rady musí být pozván ředitel společnosti a předseda dozorčí rady. V
tomto případě má ředitel i předseda dozorčí rady hlas poradní.
Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro
členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona o obecně prospěšných společnostech
nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně tento zákon, zakládací smlouvu či
vnitřními předpisy společnosti nebo jednal v rozporu se zájmy a etikou společnosti.
Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 zákona o obecně
prospěšných společnostech, zejména:
9.10.1 Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým
společnost:
9.10.1.1 nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc;
9.10.1.2 nabývá nebo 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;
9.10.1.3 nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva.
9.10.2 Schvaluje:
9.10.2.1 rozpočet společnosti;
9.10.2.2 řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti;
9.10.2.3 předměty obecně prospěšných služeb a doplňkových činností
společnosti.
9.10.3 Navrhuje:
9.10.3.1 změny zakládací smlouvy v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona o
obecně prospěšných společnostech;
9.10.4 Jmenuje a odvolává ředitele společnosti, dohlíží na jeho činnost a stanovuje
mu výši mimořádné odměny.
9.10.5 Stanovuje výši odměny členů dozorčí rady.
9.10.6 Rozhoduje o změně druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb a o
předmětu doplňkových činností.
9.10.7 Dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena.
9.10.8 Rozhoduje o zrušení společnosti.
Správní rada zasedá nejméně třikrát ročně. Předseda správní rady je povinen svolat
zasedání správní rady v případě, že jej o to požádá ředitel společnosti, a to nejpozději do
10 dnů ode dne obdržení žádosti.
Za správní radu jedná a podepisuje předseda a navenek správní radu zastupuje vůči jiným
osobám předseda. Není-li předseda správní rady přítomen či zvolen, pak dva členové
správní rady společně.
Podepisování za správní radu společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému
názvu společnosti a uvedení názvu správní rada a uvedení funkce předseda správní rady a
uvedení jména a příjmení připojí předseda správní rady svůj podpis. Není-li předseda
správní rady přítomen či zvolen, připojí podpisy společně dva členové správní rady.
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Čl. X.
Dozorčí rada
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6
10.7
10.8

10.9
10.10

10.11

10.12
10.13

10.14

10.15

Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.
Dozorčí rada má 3 členy.
Funkční období dozorčí rady je tříleté s možností opětovného výkonu funkce člena
dozorčí rady.
Členy dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelé.
Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Členem dozorčí rady nemůže být ředitel obecně prospěšné
společnosti ani člen správní rady.
Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání dozorčí
rady.
Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla dvakrát ročně.
Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
K rozhodnutí dozorčí rady je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Každý člen má
jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
Působnost dozorčí rady je stanovena v § 16 zákona o obecně prospěšných společnostech.
Dozorčí rada zejména:
10.10.1 dohlíží na to, aby obecně prospěšná společnost vyvíjela svou činnost v
souladu se zákony a zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti;
10.10.2 přezkoumává roční závěrku a výroční zprávu společnosti;
10.10.3 Nejméně jednou ročně podává zprávu správní radě společnosti o
výsledcích své kontrolní činnosti;
10.10.4 Je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů,
ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy,
popř. na další nedostatky v činnosti společnosti;
Dozorčí rada je oprávněna:
10.11.1 nahlížet do účetních knih a dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
10.11.2 svolat mimořádné jednání správní rady společnosti, jestliže to vyžadují
zájmy obecně prospěšné společnosti.
Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání správní rady; musí mu být uděleno
slovo, pokud o ně požádá.
Za dozorčí radu jedná, podepisuje a navenek dozorčí radu zastupuje vůči jiným osobám
předseda dozorčí rady. Není-li předseda dozorčí rady přítomen či zvolen, pak dva členové
dozorčí rady společně.
Podepisování za dozorčí radu obecně prospěšné společnosti se děje tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu společnosti a uvedení názvu dozorčí rada a uvedení funkce
předseda dozorčí rady a uvedení jména a příjmení připojí předseda dozorčí rady svůj
podpis. Není-li předseda dozorčí rady přítomen či zvolen, připojí podpisy společně dva
členové dozorčí rady.
Dozorčí radu pro první tříleté funkční období jmenují zakladatelé společnosti v tomto
složení:
Andrea Zítková, RČ 745913/3231, bytem TGM 321 549 01 Nové Město nad Metují
Iveta Škaldová, RČ 765709/3224, bytem Malecí 852, 54901 Nové Město nad Metují
Věra Plíhalová, RČ 726110/3245, bytem ČSA 482, 54901 Nové Město nad Metují
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Čl. XI.
Ředitel obecně prospěšné společnosti
11.1
11.2

11.3
11.4

11.5
11.6
11.7

Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti.
Ředitele společnosti jmenuje správní rada na dobu neurčitou. Správní rada určuje
samostatným písemným usnesením případnou výši mimořádné odměny přiznané řediteli
společnosti.
Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, bez záznamu
v trestním rejstříku a která má plnou způsobilost k právním úkonům.
Odvolá-li správní rada ředitele společnosti, jmenuje současně ředitele nového. Správní
rada jmenuje nového ředitele také v případě, že se dosavadní ředitel vzdá funkce, zemře
nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce.
Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem nebo zakládací
smlouvou vyhrazena do působnosti správní nebo dozorčí rady společnosti.
Ředitel společnosti nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady společnosti.
Ředitel společnosti stanoví organizační strukturu i způsob odměňování zaměstnanců
společnosti. S touto organizační strukturou i se způsobem odměňování zaměstnanců
společnosti je ředitel společnosti povinen bezprostředně po jejich vydání seznámit správní
radu, která na svém nejbližším zasedání s touto organizační strukturou i se způsobem
odměňování zaměstnanců společnosti vysloví svůj souhlas nebo nesouhlas. V případě
vyslovení nesouhlasu je ředitel společnosti povinen tyto dokumenty přepracovat v dikci
připomínek správní rady.
Čl. XII.
Zastupování společnosti a podepisování za společnost

12.1
12.2

12.3

12.4

Společnost zastupuje a jedná za ni navenek ředitel obecně prospěšné společnosti.
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
společnosti a uvedené funkce ředitel společnosti a uvedení jména a příjmení připojí ředitel
společnosti svůj podpis.
V odůvodněných případech a po projednání a schválení ve správní radě, zastupuje
společnost předseda správní rady. Tyto případy musí být doloženy zápisem z jednání
správní rady.
V mimořádných případech a po projednání a schválení ve správní radě může být
zastupováním společnosti pověřena i jiná fyzická nebo právnická osoba. Tento případ
musí být doložen zápisem z jednání správní rady a podepsán současně předsedou správní
rady a ředitelem společnosti.
Čl. XIII.
Odměňování členů orgánů a ředitele obecně prospěšné společnosti

13.1
13.2
13.3

Členům správní a dozorčí rady a řediteli společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet
odměnu.
O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele rozhoduje správní rada.
O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhodují zakladatelé společnosti.
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Čl. XIV.
Výroční zpráva
14.1

14.2
14.3

Obecně prospěšná společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a
hospodaření v době stanovené správní radou, nejpozději však šest měsíců od skončení
účetního období.
Obsah výroční zprávy stanoví § 21 zákona o obecně prospěšných společnostech. Správní
rada může rozhodnout o zveřejnění dalších údajů.
Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle obecně prospěšné společnosti.
Společnost také výroční zprávy v souladu se zákonem zakládá do sbírky listin
rejstříkového soudu.
Čl. XV.
Zrušení obecně prospěšné společnosti

15.1

15.2
15.3
15.4

15.5
15.6
15.7
15.8

V případě zrušení obecně prospěšné společnosti bude likvidační zůstatek převeden na
obecně prospěšnou společnost NONA – společnost zdravotně postižených o.p.s. se sídlem
Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují.
Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných
společností.
Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
Likvidace se vyžaduje, jde-li o zrušení obecně prospěšné společnosti sloučením,
splynutím či rozdělením; pro zánik zrušené obecně prospěšné společnosti, jakož i pro
přechod práv a závazků platí § 69 obchodního zákoníku.
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 obecně prospěšné společnosti dle § 9
zákona o obecně prospěšných společnostech.
Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1
16.2
16.3

Pro záležitosti, které nejsou upraveny touto zakládací smlouvou obecně prospěšná
společnosti, platí příslušná ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech.
Zakladatel potvrzuje svým podpisem, že tato zakládací smlouva je sepsána vážně,
svobodně, určitě a srozumitelně.
Změny a doplňky této zakládací smlouvy mohou být provedeny pouze písemně po
předchozím schválení správní radou.
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