Zakladatelská smlouva
zájmového sdružení právnických osob Práchensko
I. Obecná ustanovení
1. Zájmové sdružení právnických osob Práchensko (dále jen sdružení) bylo založeno podle
§ 20f

a násl. Obcanského zákoníku na setkání zakladatelu-právnických osob

v Horaždovicích dne 25. 6. 2001 za úcelem propagace jihozápadního regionu Ceské
republiky a podpory jeho rozvoje.

D. Název sdružení, sídlo
2. Název sdružení: Práchensko, z. s. p. o.
Sídlo sdružení: Horaždovice cp. 1, PSC: 341 01

DI. Predmet cinnosti

.

zastupování clenu sdružení pri jednáních o spolecných vecech s tretími osobami (orgány
státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)

.

aktivní poskytování informací, prognóz, projektu a zvláštních služeb z oblasti rozvoJe
regionu formou besed, semináru, workshopu a dalších forem hromadného vzdelávání
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.

publikacní a propagacní cinnost

.

zajištování a vedení predepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých

zprostredkování kontaktu, vztahu a vazeb v rámci regionu i mimo nej
rozvoj preshranicní spolupráce

spolecnýchakcí
3. Za predmetcinnostisdruženíse považujíi takové akce a aktivity,které se z objektivních
duvodu netýkají všech clenských subjektu. V takovém prípade je povinností sdružení

dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy sdružení jako celku. Pro naznacené
akce a aktivity jmenuje valná hromada
odpovedné osoby, vybaví je podpisovým právem a
r

poverí je koordinací a úcetním a dokladovým zabezpecenímtechto akcí a aktivit.

4. Sdružení je oprávneno zakládat samostatne nebo s dalšími úcastníky podnikatelské a
nepodnikatelské subjekty podle platných právních norem.
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IV. Clenové sdružení:
5. Zakládajícími cleny sdružení jsou:

Sdružení obci Slavník

Sdružení obcí Slavník, Malý Bor 146, 341 01 Horaždovice
zastoupené Josefem Hermanem
ICO: 68818351
\.-'
Bankovní spojení:

Malý Bor 146
341 OI Horažd'ovice
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Císlo úctu:

Mesto Horaždovice
zastoupené starostou Václavem Trckou
ICO: 00255513
bankovní spojení: CS a. s., pobocka Horaždovice
císlo úctu: 27-4010854-358/0800
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Obec Velký Bor
zastoupená starostou Miloslavem Augustínem
ICO: 256269
bankovní spojení: KB Horaždovice
císlo úctu: 8321-351/0100
Obec Svéradice

t

z~stoupená starostou Vladimírem Smitkou b
ICO: 573337
~IVY\A
bankovní spojení: KB Horaždovice
.
císlo úctu: 27522-351/0100

.

~

Obec Oselce
zastoupená starostou Miloslavem Cikáne
ICO: 257061
bankovní spojení: CS Plzen
císlo úctu: 8045254-318/0800
Obec Chanovice
zastoupená starostou Petrem Kláskem
ICO: 255556
bankovní spojení: CS Klatovy
císlo úctu: 4009853-358/0800
AgAkcent, s. r. o., Nalžovské Hory, cást Ústalec 84, 3
zastoupená jednatelem Vlastimilem Hálkem
ICO: 25207261
bankovní spojení: CS Klatovy
císlo úctu: 0821302399/0800
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19815207261

Lyckeby Amylex, a. S., Strakonická 946, 34] O] Horaždovice
zastoupená clenem predstavenstva Ing. Miloslavem Chlanem
ICO: 49790340
bankovní
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Nalžovské
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UJaloi-

ICl LYCKEBYf
~341

/

( jr

01 HO:

Strakonlck(
. ..)
DIC: 134 - 497ÝUJ40

b

=

,
...

6. Vznik sdružení je podmínen schválením této zakladatelské smlouvy clenskou základnou
každého z výše uvedených subjektu.
7. Zánik clenství muže nastat temito zpusoby:
a)

zánikem sdružení jako právnické osoby

b)

vystoupením ze sdružení

c)

vyloucením ze sdružení

8. Vystoupení ze sdružení je možné na základe písemného oznámení.
9. Clenství subjektu ve sdružení je ukonceno dnem dorucením oznámení predsednictvu
sdružení. Zaplacený clenský príspevek propadá ve prospech sdružení.
10. Vyloucení muže nastat jen v prípade neplnení clenských povinností.
V. Majetek sdružení
11. Majetek sdruženíje tvoren:
a)

majetkovými vklady clenu

b)

jinými vklady, které clenové na sdružení prevedou ve smyslu stanov

c)

clenskými príspevky

12. Majetek sdružení se muže zvyšovat nebo snižovat v souladu se stanovami.

VI. Právní postavení sdružení
13. Sdružení je právnická osoba, jež odpovídá svým majetkem
14. Sdružení nabývá právní zpusobilosti zápisem do registru sdružení u Okresního úradu
v Klatovech.
15. Sdruženíjedná v souladu se stanovami, které jsou prílohou C. 1této smlouvy.
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Stanovy

Zájmového
I.

.

sdružení

Založení zájmového

sdružení

právnických
právnických

osob "Práchensko"

osob a jeho zakladatelé

Zájmové sdružení právnických osob Práchensko (dále jen sdružení), bylo založeno podle
§ 20 f a násl. Obcanského zákoníku Smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne
25. cervna 2001.

II.

Název a sídlo sdružení

1) Název sdružení zní: PRAcHENSKO, z. s. p. o.
2) Sídlo sdruženl je: Horaždovice cp. 1, PSC 341 01
III.

Trvání

sdružení

Sdruženl se zakládá na dobu neurcitou

IV.

r'

Predmet cínnosti ~družení

1) Vytvárení koncepce regionálního rozvoje v souladu s programy rozvoje Ceské republiky
2) Koordinace rozvoje mezi samosprávami a institucemi pracujícími v oblasti rozvoje, zejména státní

správou
3) Vytvárení podmínek ke zvý~ení informovanosti obcanu a institucí o významu regionu
4) Podpora akcím a projektum obecného významu
5) Návrh rozvojových projektu dle požadavku a potreb clenu
6) Publikacní a propagacní cinnost
7) Zprostredkování kontaktu, vztahu a vazeb v rámci regionu i mimo nej
8) Propagace a reprezentace regionu na mezinárodních a tuzemských veletrzích cestovního ruchu
9) Zastupováni clenu sdruženl v jednáni o spolecných vecech s tretími osobami

V.

Clenství ve sdružení

1) Clenstvl zakladatelu sdružení vzniká podpisem Smlouvy o založeni zájmového sdružení právnických
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osob ze dne 25. cervna 2001. Noví clenové mohou pristoupit ke f;druženi na základe písemné
prihlášky, pouze se souhlasem valné hromady. S prijetím musí souhlasit alespon polovina v~ech
clenu sdruženl. Pri vstupu musí nový clen prohlásit, že pristupuje ke stanovám sdruženl a bude je
dodržovat.
2) Clenství ve sdružení je vázáno na zaplacení základního vkladu ve vý~i 1 000 Kc, slovy jeden tislc
korun ceských, a na rocním príspevku, jehož výši a termín splatnosti stanovuje valná hromada
sdružení. Dokud nebude základní vklad zaplacen, clenství ve sdružení nevznikne.
3) Clenstvi ve sdružení zaniká výpovedí. Výpovední lhuta je šestimesícní a pocíná bežet prvním
kalendárním dnem mesíce následujícího po doruceni výpovedi predsednictvu. Clenství v tomto
prípade zaniká dnem uvedeným v tomto rozhodnuti, jinak dnem, kdy toto rozhodnuti bylo prijato.
4) Clenství ve sdružení muže být zrušeno v prípadech, kdy clen vážným zpusobem naruší zájmy
sdružení. ° zrušení clenství rozhoduje nadpolovicní vetšina všech clenu sdružení.
5) V prípade zániku clenství ve sdružení za trvání sdružení bude clenovi sdružení, jehož clenství zaniklo,
vyplacenjako vyporádání pouze základní vklad.
VI.

Práva a povinnosti clenu sdružení

1) Každý z clenu sdružení je povinen napomáhat podle svých možnosti cinnosti sdružení a plnit úkoly
stanovené predsednictvem nebo valnou hromadou.
2) Každý z clenu sdružení je povinen zaplatit rocní príspevek schválený valnou hromadou
3) Jednotliví clenové sdružení mají právo kontrolovat cinnost sdružení a podilet se na výsledcích jeho
práce.
4) Clenové sdružení mají právo volit a být voleni do orgánu sdružení.
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VII.
1)
a)
b)
c)
3)
a)
b)
c)

Orgány sdružení

Sdružení má tylo rídicí orgány
Valnou hromadu
Predsednictvo
Revizní orgán
Sdružení má tyto výkonné orgány.
Výkonný sekretár
Odborné sekce
Další útvary pokud jsou zrizeny

VIII.

Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Rozhoduje o všech základních otázkách, týkajících
se sdružení samého a jeho cinnosti.
2) Do výlucné pusobnosti valné hromady sdružení náleží:
a) rozhodnuti o zmene stanov a doplnení stanov sdružení,
b) rozhodnuti o výši clenského príspevku za kalendární rok a jeho splatnosti,
c) volba a odvolání clenu predsednictva sdružení,
d) volba a odvolání revízního orgánu,
e) schválení návrhu rozpoGtu sdružení,
f) schválení výsledku a vyúctování hospodarení sdružení za príslušný kalendární rok,
g) rozhodování o prípadném odmenování clenu predsedníctva, revizního orgánu a výkonného sekretáre
sdružení,
h) rozhodnuti o zrušení a líkvidaci sdružení,
i) prijímat a vylucovat cleny sdružení,
j) rozhodovat o dalších otázkách, které do pusobnosti valné hromady sverují tyto stanovy.
3) Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro další orgány sdružení.
4) Clen sdružení je oprávnen úcastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvellení
týkající se sdružení, která JSou predmetem jednání valné hromady a uplatnovat návrhy a protinávrhy
5) Clen sdružení jedná na valné hromade prostrednictvím svého statutárního orgánu nebo jiné fyzické
osoby k tomu písemne zmocnené Pri hlasováni náleží každému clenu sdružení jeden hlas
6) Valná hromada je zpusobilá usnášení, je-Ii prítomna alespol'l polovina clenu sdružení
7) K prípadné úcasti dalších osob na jednání valné hromady je potreba souhlas predsednlctva sdruženi
8) Valná hromada se koná podle potreby, nejméne však jedenkrát za kalendární rok. Valnou hromadu
svolává predsednictvo sdružení.
9) Datum a program jednání valné hromady musí být uvedeny v písemné pozvánce zaslané všem
clenum sdružení na adresu jejich sídla uvedenou v seznamu clenu' sdružení, a to nejméne 15 dní
pred konáním valné hromady
10) Valná hromada se koná obvykle v sídle sdružení, muže však být svolána i na jiné místo.
11) Clenové sdružení, prítomní na valné hromade, se zapisují do prezencní listiny. Valné hromade
predsedá vždy clen sdružení, resp jeho zástupce, zvolený valnou hromadou. Do doby jeho zvolení
rídí jednáni predseda nebo místopredseda sdružení.
12) O prubehu jednání valné hromady se porizuje zápís podepsaný dvema overovateli a predsedou.
13) Každý clen sdružení muže revizní orgán kdykoliv požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho cásti za
celou dobu existence sdružení.
14) Valná hromada rozhoduje prostou vetšinou hlasu všech clenu sdružení prítomných na jednání valné
hromady s výjimkouprípadu stanovených v cI. VIII odstavec 2 písmena a), h) stanov, kdy je zapotrebí
alespon dvoutretinové vetšiny všech hlasu clenu sdružení. V prípade rovnosti hlasu rozhoduje hlas
predsedajícího.
IX.

Predsednictvo

sdružení

1)
2)

Predsednictvo je ridicím orgánem, jenž rídí cinnost sdružení a jedná jeho jménem
Predsednictvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou stanovami sdružení nebo
usnesením valné hromady vyhrazeny do pusobnosti valné hromady
3) Predsednictvu prísluší zejména
a) rídil správní a provozní záležitosti sdružení, vcetne výkonu zamestnaneckých práv K lomu muže
jmenovat výkonného sekretáre sdružení, na kterého muže prevézt cást bežné agendy sdružení
b) svolávat valnou hromadu,
c)

zaJlslrt zpracovávání a predkládat va/ne hromade návrhy na zrnenu stanov, návrhy rozpoctu

sdruženi,

b

návrhy vyúctováni hospodareni sdruženi za prislusny kalendárnl rok. návrhy na zpúsob rozdéleni
ztráty.
d) vykonávat usneseni valné hromady,
e) zajisrovat rádné vedeni predepsané evidence, úcetnlctvi, obchodnich knih a ostatnich dokladú
sdruženi.
4) Predsednictvo jedná za sdruženi zpusobem vyplyvajicimz clánku XII téchto stanov.
5) Predsednictvo,se pri své cinnosti rídí zásadami a pokyny schválenyml valnou hromadou.
6) Predsednictvo má nejméne tri cleny, vždy však lichý pocet. Clenem predsednictva muže být pouze
fyzická osoba starší 18-ti let, která je bezúhonná a je zpusobilá k právním úkonum. Toto prokazuje
cestným prohlášením
7) Clenové predsednictva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. PNní clenové predsednictva jsou
voleni ze zakladatelu, vcetne predsedy a místopredsedy.
8) Funkcní období predsednictva je dvouleté, neskoncí však dríve, než je zvoleno nové predsednictvo
Opakovaná volba clena predsednictva je možná.
9) Clen predsednictva sdružení muže z této funkce odstoupit písemným prohlášením doruceným valné
hromade, která je povinna toto odstoupení projednat na svém pNém zasedání po dorucení oznámeni.
Výkon funkce clena predsednictva je ukoncen dnem tohoto projednáni.
10) Predsednictvo volí a odvolává predsedu a místopredsedy 2/3 vetšinou všech clenu predsednictva.
11) Predsednictvo sdružení zasedá dle potreby, nejméne jednou za ctyri mesíce,
Zasedání predsednictva svolává jeho predseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a
hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být clenum predsednictva dorucena nejméne
deset dní pred zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni clenové predsednictva, lze jeho zasedání
svolat i faxem nebo e-mailem. I v takovém prípade však musí pozvánka obsahovat výše uvedené
náležitosti.
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12) Predseda sdružení je povinen svolat zasedání predsednictva vždy do 14 dnu, požádá-Ii o to nekterý z
clenu predsednictva nebo revizního orgánu.
13) Zasedání predsednictva sdružení se koná v sídle sdružení, ledaže by predsednictvo rozhodlo jinak.
14) Zasedání predsednictva rídí jeho predseda, v prípade neprítomnosti poverený místopredseda.
15) O prubehu zasedáni predsednictva a prijatýchrozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisují urcení
clenové predsednictva a zapisovatel
16) Predsednictvo je zpusobilé se usnášet, je-Ii na jeho zasedání pritomna nadpolovicní vetšina všech
cleólu predsednictva
17) K prijetí rozhodnuti ve všech záležitostech projednávanych na zasedání predsednictva Je zapotrebl,
aby pro né hlasovala nadpolovlcni vétšlna všech clenu predsednlctva V prípadé rovnosti hlaslJ
rozhoduje hlas predsedy
18) Clenové

predsednictva

sdruženi

JSou povinni

pri výkonu své funkce jednal

zachovávat mlcenlivost o duvernych informacích a skutecnostech,
by mohlo zpusobit sdružení újmu

x.
1)
a)
-
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b)

s náležllou

péci

a

Jejichž prozrazeni tretím osobám

Revizní orgán
Reviznímu orgánu prísluší zejména
kontrolovat
hromady,

dodržováni

obecne závazných

právních

predpisu,

stanov sdruženi

a usneseni

prezkoumávat návrhy rozpoctu sdruženi, návrhy vyúctováni hospodarení sdružení
kalendární rok, návrhy na zpusob úhrady ztráty a podávat o zjištených skutecnostech
hromade,

valné

za príslušný
zprávy valné

c) predkládat valné hromade i predsednictvu sdružení svá vYjádreni, doporucení a návrhy,
d) nahlížet kdykoliv do evidence. úcetnictví, obchodních knih a ostatnich dokladu sdružení
2) Revizní orgán se pri své cinnosti rídi obecne závaznými právnimi predpisy, zásadami a pokyny
schválenými valnou hromadou
3) Revizní orgán je volen a odvoláván valnou hromadou PNni revizní orgán je volen rozhodnutím
zakladatelu Pocet clenu revizního orgánu urcuje valná hromáda
4) Funkcní období revizního orgánu je d~ouleté, neskoncí však dríve, než je zvolen nový revizní orgán
Opetovná volba revizniho orgánu je možná Clenem revizního orgánu muže být pouze fyzická osoba
starší 18-ti let, která je bezúhonná a je zpusobilá k právnirn úkonum
5) Revizní orgán muže ze své funkce odsloupil pisemným prohlášením doruceným valné hromade
V takovém prípadé konci výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupeni projednala valná hromada

XI. Výkonné orgány sdružení
1) Sdruženi muže lii(Ji\ v rámcI své organlzacni struktury speCializované utvary - odborné sekce, Jako
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vykonné
složky pro reahzacl svych CIIH)QS!i nhz~i podlllll1ky )pJlch (111110511d orgéJlllzélCC SI.II1UVI V<JIII:I
hromada
na navrh predsedrllclva
K výkonu
cinnosti
souviseJicich
s predmetem
tll1nOStl 1111I7C sdruŽt~lIi smluvne
zav;'IZdl.
a 10
prednostne
své cleny nebo I Jiné neclenské
instituce
v pripade.
ze to vyžaduje
zájem
sdružení.
dodr len; kvahty dila a sclwáli 10 predsedl1lctvo

XII.

Jednáni

za sdružení

1) .Jménem sdružení Je oprávnén Jednat každý clen predsednlctva
2) la sdružení podepIsuje samostatné predseda nebo povereny místopredseda,
napsanému nebo otištenému názvu sdružení pripoji svuj podpis
3) Sekrelár sdružení plní úkoly v rozsahu stanoveném predsedniclvem sdruženi

XIII.

('

Hospodarení

a 10 léJk, že k

a nakládání s rnajetkern sdružení

1) Majetek sdruženi je tvoren základnlmi vklady clenu sdružení, které jsou splatné do 15ti kalendárnich
dnu poté, co bude zájemci o clenstvi ve sdružení predsednictvem oznámeno, že byl prijal za clena
sdružení.
2) Majetek sdruženi dále tvorí clenské príspevky clenu sdružení, které budou placeny za príslušný
kalendární rok. V pripade vzniku a zániku clenstvi ve sdružení se clenský príspevek platí v plné výši i
za kalendární rok v nemž došlo ke vzniku ci zániku clenství ve sdružení, a to bez ohledu na
skutecnost, že clenství ve sdružení netrvalo po celý kalendární rok.
3) Majetek je dále tvofen vlastni cinností nepodnikatelského charakteru (akce sdružení, práce a služby
clenum, informacní a vzdelávací cinnost), ale i komercní Uako vedlejší formy pusobení) v rámci
predmetu cinnosti
4) Do majetku jsou dále zahrnuty dotace a jiné ucelove vázané prostredky vcetne grantu, pilotních a
jiných napríklad rozvojových projektu a programu.
5) Nabytý majetek využívá a zhodnocuje sdružení jako celek prostrednictvím svých orgánu a výkonných
složek
6) V prípade, že sdružení nebo jeho orgány a výkonné složky provádejí podnikalelskou cinnost, rídí se v
tomlo prípade obecné závaznými predpIsy (zákon o živnostenském podnikání, obchodni a obcanský
zákoník, zákony o daních, pOJlšténí atd) Subjektem oprávnéným získat príslušné povolení k
provozováni takové Cinnosti Je pritom výlucne sdružení Jako celek a nlkohv jeho organizacni složky
7) Sdružení neprebirá bez souhlasu valné hromady na sebe žádné za'.'azky a odpovednost z vlas!nl!lO
podnikání a jednání (smluv Cidohod) svých clenu, právnických I fyzických osob a naopak
B) Majetek sdružení muže být použit Jen k realizací predmetu cinnosti sdruženi. Jak Je vymezen v techlo
stanovách
9) Sdružení seslavuje svuj rozpocet a hospodarí podle nej Rozpocet je sestavován na príslušný
kalendární rok a vyúctování výsledku hospodarení se provádí do dvou mesícu po skoncení
kalendárního roku
10) Návrh rozpoctu a vyúctování hospodarení za uplynulý kalendární rok musí být dorucen všem clenum
sdružení nejméne 30 dnu pred dnem, kdy má být projednán na valné hromadé. Návrh rozpoctu a
vyúctováni hospodarení za uplynulý kalendární rok vypracovává predsednictvo.
11) Evidence a úcetnictví sdružení se vedou zpusobem odpovídajícím príslušným obecné závazným
právním predpisum. Za eVidencI a vedeni úcetnictví sdružení odpovídá predsednictvo

XIV.

Zrušení a zánik sdružení

1) Sdružení zaniká výmazem z registru sdružení vedeného u príslušného okresního úradu
2) Zániku sdružení predchází Jeho zrušení. a 10 budto bez likvidace (prechází-Ii veškerý majetek sdružení
na právniho nástupce) anebo s likvidací Rozhodnuti o zrušení sdružení náleží výlucne valné hromadé
Rozhodnuti musí obsahoval
a) den, kdy došlo ke zrušeni sdružení,
tJ) ustanoveni o lom, Jedná-Ii se o z~ušení s likvidací nebo bez likvidace,
c) v prípade zrušeni bez likvidace oznaceni právního náslupce. na neJž prechazi veškerý ma)elek, Jakož I
ustanovení o lom, Jakým zpusobem ke zrušeni docházi (sloucenim, splynulím, rozdelením nebo
rreménou sdlUžení),
d) v prípade zrušení s hkvldací Jméno a prijmení Jmenovaného likvlcjátora
3) Sdružení se zrušuJe rovnež lIušením konkursu po splnéní rozvrhovaného usnesení nebo lIušellírn
konkursu z duvodu, že majetek sdružení nerostacuJe k úhrade nAkladli konkursu anebo lamílnutim
návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku

-

xv.

Likvidacesdružení

1) Neprejde-Ii majetek sdružení na právního nástupce, provede se jeho likvidace. Likvidace se však
nevyžaduje, je-Ii zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-Ii
po ukoncení konkurzního rízeni sdruženl žádný majetek.
2) Na likvidacesdruženl se jinak použiji primerene ustanovení § 72 a následujících obchodního zákoníku.
3) O zpusobu rozdeleni likvidacníhozustatku a odmene likvidátorarozhodne valná hromada po skonceni
likvidace.

XVI.

Postup pri doplnování a zmene stanov

Návrh zmeny stanov zpracovává predsednictvo a schvaluje valná hromada.

XVII. Platnost a úcinnost
Tyto stanovy nabývajlplatnosti a úcinnosti dnem schváleni zakladateli sdružení.

V Horaždovicíchdne 25. cervna 2001

PRÁ\",I.1.CI1'.,:J.l1rrr.V,L.,

34101 Horaždovice .
leO: 70922161

-

