Zakládací listina Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Dne 15.1.1999 uþinil RNDr. František Pelc, r.þ. 621004/0683, bytem Turnov, Diamantová 1906,
pĜedseda správní rady Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor se sídlem v TurnovČ,
Ohrazenice 119, okres Semily, Iý 46 74 60 30 toto

prohlášení zĜizovatele obecnČ prospČšné spoleþnosti
ZĜizovatel podle § 4 zákona þ. 248/95 Sb. o obecnČ prospČšných spoleþnostech a o zmČnČ a doplnČní
nČkterých zákonĤ zakládá obecnČ prospČšnou spoleþnost podle této zakládací listiny (dále jen
spoleþnost).
ýl. 1
Název a sídlo spoleþnosti
Název zní: Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s.
Sídlo spoleþnosti: 5. KvČtna 60, 511 01 Turnov
ýl. 2
Doba trvání spoleþnosti
Spoleþnost se zakládá na dobu neurþitou.
ýl. 3
Úþel poskytovaných služeb
Spoleþnost se zakládá za úþelem obnovy hodnot pĜírodního prostĜedí a krajinného rázu Jizerských
hor. Služby spoleþnosti budou smČĜovány k naplnČní tohoto úþelu.
ýl. 4
Druh poskytovaných služeb
Spoleþnost bude zajišĢovat tyto služby:

1.
2.
3.
4.
5.

realizace projektĤ k obnovČ pĜírodních a krajinných hodnot
organizace semináĜĤ a odbornách setkání
organizace vzdČlávacích akcí
propagování strategie trvale udržitelného života
zprostĜedkování v oblasti výzkumu.
ýl. 5
Podmínky poskytování služeb

1. Spoleþnost bude obecnČ prospČšnou þinnost realizovat v poĜadí na její aktivity vznášených
požadavkĤ apriori stanovených správní radu

2. Služby spoleþnosti mohou být poskytovány i za úplatu s tím, že cena bude stanovena tak, aby
pokryla náklady spojené s poskytnutím služby.

3. Služby spoleþnosti budou poskytovány fyzickým i právnickým osobám.
ýl. 6
Orgány spoleþnosti
Orgány spoleþnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorþí rada
c) Ĝeditel
ýl. 7
Správní rada

1.
2.
3.
4.
5.
x
x
x

Správní rada je statutárním orgánem spoleþnosti.
Správní rada má tĜi þleny.
Správní rada je jmenována zakladatelem.
Funkþní období þlena správní rady je tĜíleté.
Prvními þleny správní rady jsou:
Ing. Miloš Šnytr
r.þ. 500323/244, bytem Janov nad Nisou 309, PSý 468 01
Ing. Vladimír Vršovský
r.þ. 531210/054, bytem U Stadionu 102, 468 41 Tanvald
Ing. Arch. Jana Mejzrová
585709/0404, bytem Legií 713/33, 460 14 Liberec

1. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednoho þlena, jemuž skonþí funkþní období
2.
3.
4.
5.
6.
x
x

x
x
x

po jednom roce ode dne vzniku spoleþnosti a jednoho þlena, jemuž skonþí funkþní období po
dvou letech ode dne vzniku spoleþnosti.
Žádný þlen nesmí být ve funkci déle než dvČ po sobČ jdoucí období a po šesti letech þlenství
mĤže být znovu jmenován pouze po uplynutí dalšího roku.
Správní rada volí pĜedsedu z Ĝad svých þlenĤ na dobu nepĜesahující tĜi roky. PĜedseda
svolává a Ĝídí zasedání správní rady.
Správní rada se podepisuje za spoleþnost tak, že k napsanému nebo vytištČnému jménu
spoleþnosti pĜipojí svĤj vlastnoruþní podpis dva þlenové správní rady.
Správní rada mĤže své pravomoci pĜenést na základČ plné moci na Ĝeditele spoleþnosti
s výjimkou tČch, které zákon svČĜuje výluþnČ správní radČ.
Správní rada rozhoduje o vČcech svČĜených jí do pĤsobnosti podle § 13, odst. 1, písm. A-i/
zák. þ. 248/1995 Sb. a dále o:
zmČnČ a doplnČní statutu spoleþnosti
termínu zveĜejnČní výroþní zprávy, která musí být vydána nejpozdČji šest mČsícĤ po skonþení
sledovaného období, kterým je kalendáĜní rok
rozsahu plných mocí Ĝeditele spoleþnosti
zmČnČ rozsahu a podmínek služeb poskytovaných spoleþností
koncepci akcí zajišĢovaných spoleþností

x

cenČ služeb.

1. Správní rada mĤže po pĜedchozím souhlasu zakladatele rozhodnout o zmČnČ poskytovaných
2.
3.
4.
5.
6.

služeb, pokud se ukáže potĜeba nových služeb, které odpovídají úþelu spoleþnosti a pokud je
spoleþnost schopna tyto služby zajistit.
Správní rada bude svolávána alespoĖ 2x roþnČ nebo vždy, požádá-li o to nadpoloviþní vČtšina
þlenĤ správní rady.
Správní rada rozhoduje o zmČnČ zakládací listiny, o zrušení spoleþnosti, o zĜízení poboþek
spoleþnosti a o spoleþnosti, které bude nabídnut likvidaþní zĤstatek, všemi þleny správní rady.
V ostatních vČcech rozhoduje nadpoloviþní vČtšinou þlenĤ.
SchĤze správní rady je usnášeníschopná, je-li pĜítomna nadpoloviþní vČtšina þlenĤ.
Zakladatel má právo zúþastnit se jednání správní rady s hlasem poradním. Požádá-li
zakladatel o slovo, musí mu být udČleno.
První jednání správní rady svolá zakladatel nejpozdČji do 30 dnĤ ode dne vzniku spoleþnosti.
ýl. 8
Dozorþí rada

1.
2.
3.
4.
5.
x
x
x

Dozorþí rada je kontrolním orgánem spoleþnosti.
Dozorþí rada má tĜi þleny.
Funkþní období dozorþí rady je tĜíleté.
Dozorþí radu jmenuje zakladatel.
ýleny dozorþí rady jsou:
RNDr. František Pelc
r.þ. 621004/0683, bytem Diamantová 1906, 511 01 Turnov
JUDr. Pavel Pfajfr
r.þ. 591121/1031, bytem Ohrazenice 119, 511 01 Turnov
Ing. Vilém Murcek
r.þ. 371024/446, bytem Malá 532, 463 12 Liberec 25

1. Na svém prvním zasedání vylosuje dozorþí rada jednoho þlena, jemuž skonþí funkþní období
po jednom roce ode dne vzniku spoleþnosti a jednoho þlna, jemuž skonþí funkþní období po
dvou letech ode dne vzniku spoleþnosti.
2. Dozorþí rada:

a. kontroluje roþní úþetní závČrku a výroþní zprávu spoleþnosti
b. alespoĖ jednou roþnČ pĜedkládá správní radČ zprávu o výsledcích své dozorþí þinnosti
c. dohlíží na dodržování zákonĤ, zakládací listiny a statutu pĜi þinnosti spoleþnosti
1. Dozorþí rada je oprávnČna:
a. nahlížet do úþetních knih a jiných dokladĤ a kontrolovat v nich obsažené údaje
b. svolávat mimoĜádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy spoleþnosti
1. ýlenové dozorþí rady jsou oprávnČni úþastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to
pĜejí, mohou se vyjádĜit k jakémukoli bodu, avšak nemají právo hlasovat.

2. Dozorþí rada informuje správní radu o každém zjištČném porušení zákonu nebo ustanovení
této zakládací listiny nebo statutu spoleþnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a
jiných nedostatcích v þinnosti spoleþnosti.

ýl. 9
ěeditel spoleþnosti

1. ěeditele spoleþnosti jmenuje a odvolává správní rada a urþuje výši jeho odmČny.
2. ěeditel je oprávnČn zúþastĖovat se všech schĤzí obou orgánĤ spoleþnosti kromČ výjimeþných
situací, kdy mĤže být požádán, aby opustil schĤzi.

3. ěeditel jedná jménem spoleþnosti v rozsahu plných mocí, které mu udČlí správní rada.
ýl. 10
Vklad zakladatele

1. Zakladatel vkládá do spoleþnosti vklad ve výši 400.000,- Kþ (slovy: þtyĜistaticíckorunþeských).
2. Vklad zakladatel složí k rukám správce vkladu, kterým byl jmenován ing. Miloš Šnytr, r.þ.
500323/244, bytem Janov nad Nisou 309, PSý 468 01. Správce vkladu pĜevede složené
prostĜedky na úþet spoleþnosti do 15 dnĤ po jejím vzniku.
ýl. 11
Výroþní zpráva

1. Spoleþnost sestavuje a zveĜejĖuje výroþní zprávu o své þinnosti a hospodaĜení v dobČ
stanovené správní radou, ale nejpozdČji 6 mČsícĤ od skonþení sledovaného období, kterým je
kalendáĜní rok. První zprávu zveĜejní nejpozdČji 18 mČsícĤ po vzniku spoleþnosti.
2. Výroþní zprávy budou k dispozici veĜejnosti v sídle spoleþnosti.
ýl. 12
Zrušení spoleþnosti
V pĜípadČ zrušení spoleþnosti bude likvidaþní zĤstatek spoleþnosti pĜeveden na jinou obecnČ
prospČšnou spoleþnost podle rozhodnutí správní rady.
ýl 13
ZávČreþná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, Ĝídí se právní vztahy spoleþnosti zákonem þ. 248/1995
Sb. o obecnČ prospČšných spoleþnostech a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ.

2. Tato listina poĜízená formou notáĜského zápisu bude vydána ve formČ stejnopisu zakladateli
ve tĜech vyhotoveních.
O tom byl tento notáĜský zápis sepsán, úþastníku pĜeþten, jím schválen, podepsán úþastníkem a
notáĜkou a opatĜen úĜedním razítkem.
RNDr. František Pelc v.r. L.S. Mgr. Dagmar Pasevová v.r.
V Liberci dne 15.1.1999

