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Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Zakladatelé:
1/ Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Slušovicko, se sídlem Slušovice, nám. Svobody
25, PSČ 763 15, IČ: 75093545,
2/ Mikroregion Vizovicko, se sídlem Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12, IČ:
70288569,
podle §4 zákona č. 248/1995 Sb., dále jen zákon, o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů, zakládají obecně prospěšnou společnost podle této
zakládací smlouvy:
Článek I.
Název a sídlo společnosti
1. Název zní: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. (dále také jen „Společnost“).
2. Sídlo společnosti: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice.
Článek II.
Doba trvání společnosti
1. Společnost se zakládá touto zakladatelskou smlouvou a vzniká dnem zápisu do rejstříku
obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně.
2. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
3. Ve věcech souvisejících se vznikem společnosti až do jejího vzniku jedná zakladatel, a to
samostatně nebo prostřednictvím toho, kdo k tomu byl písemně zmocněn. Závazky takto
vzniklé přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku.

Článek III.
Poslání společnosti
1. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. je otevřená obecně prospěšná společnost. Jejím
posláním je postupné budování partnerské sítě subjektů podnikatelské sféry, neziskového
sektoru a veřejné správy tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby, které se ztotožňují s
jejím programem, souhlasí s jejím statutem, přihlásí se k registraci a uhradí stanovený roční
registrační poplatek (dále jen členové).

Stránka 2 z 9
2. Členové společnosti mají právo podílet se na činnosti společnosti, zejména navrhovat
aktivity do plánu práce a účastnit se činnosti pracovních skupin a projektových týmů.

Článek IV.
Cíle obecně prospěšné společnosti
1. Cíle společnosti jsou následující:
a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území mikroregionů Vizovicka a Slušovicka a
dalších přidružených obcí, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá
příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí;
b) zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého
a středního podnikání, rozvoje zaměstnanosti, rozvoje hospodářského, sociálního a
kulturního života v obcích (veřejná infrastruktura a doprava, občanská vybavenost,
bydlení, školství, využití volného času), turistického ruchu, péče o památky,
informatiky, aj.;
c) zabezpečení koordinovaného postupu členů společnosti při všestranném rozvoji výše
uvedeného území, soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících
svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování
příslušných finančních zdrojů;
d) podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni a zabezpečení
koordinovaného postupu všech subjektů v území k všestrannému rozvoji za dodržení
principů trvale udržitelného rozvoje.
Článek V.
Druh poskytovaných služeb
1. Společnost bude poskytovat tyto služby směřující k naplňování cílů společnosti:
a) konzultační, poradenská a informační činnost při přípravě a realizaci projektů v oblasti
obnovy a rozvoje venkova, při získávání grantů a dotací z evropských, národních,
krajských a jiných zdrojů včetně realizace výběrových řízení a účetnictví dle platné
legislativy;
b) služby podporující rozvoj venkova a zemědělství, včetně přípravy námětů, návrhů a
iniciativ;
c) služby v oblasti strategického plánování;
d) činnosti spojené s příjmem, výběrem, kontrolou, administrací, monitoringem a
evaluací projektů;
e) organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova;
f) organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odborných kurzů, stáží a jiných
vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkova;
g) organizování odborných setkání mezi regiony pro předávání dobrých zkušeností a
příkladů dobré praxe;
h) zajištění realizace kulturních, společenských, vzdělávacích, národopisných,
sportovních a volnočasových akcí, aktivit na podporu dětí a mládeže a dalších skupin
obyvatelstva;
i) publikační a osvětová činnosti související s obnovou a rozvojem venkova včetně
vydávání periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů;
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j) zajištění dialogu a spolupráce s veřejnoprávními a soukromými institucemi a širokou
veřejností v rámci území regionu;
k) navazováním kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí.
2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelů rozhodnout o rozšíření
poskytovaných služeb, pokud veřejnost jejich poskytování požaduje. Stejně je správní rada
oprávněna rozhodnout o zrušení služby, pokud o ni není po dobu delší než jeden rok zájem.
Článek VI.
Podmínky poskytování služeb
1. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí podle požadavků
vznášených na její aktivity. Služby jsou poskytovány až do naplnění kapacity společnosti
pro realizaci jednotlivých služeb.
2. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu,
pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací, grantů a darů fyzických
a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše
úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb.
Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý klient.
Článek VII.
Orgány společnosti a funkční období
1. Orgány společnosti jsou:
a) Správní rada
b) Dozorčí rada
c) Ředitel
d) Další orgány, o jejichž zřízení rozhodne v rámci statutu společnosti správní rada.
e) Organizační složka Místní akční skupina:
I.
Valná hromada;
II.
Programový výbor;
III.
Výběrová komise;
IV.
Monitorovací výbor.
2. Funkční období členů kolektivních orgánů společnosti uvedených pod body a) a b) je tříleté.
Opětovné členství v kolektivních orgánech společnosti je možné.
3. Členství téže osoby ve více orgánech společnosti se připouští, pokud to umožňuje zákon a
statut společnosti.
4. Členství v orgánech společnosti zaniká:
a) uplynutím funkčního období;
b) úmrtím;
c) odstoupením;
d) odvoláním.
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5. Člena kolektivního orgánu společnosti odvolává ten, kdo ho jmenoval nebo zvolil.
Důvodem odvolání může být především nečinnost ve společnosti, jednání v rozporu se
zájmy společnosti, ztráta důvěry nebo zánik funkce, pro kterou byl jmenován nebo zvolen.
Článek VIII.
Správní rada
1. Správní rada má devět členů. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi. Třetinu
členů správní rady musí tvořit zástupci neziskového sektoru, třetinu zástupci veřejného
sektoru a třetinu zástupci podnikatelského sektoru.
2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k
právním úkonům.
3. Za členství ve správní radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům
správní rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
4. V pracovněprávním vztahu k dané obecně prospěšné společnosti může být nejvýše jedna
třetina členů správní rady.
5. Jednotlivé členy správní rady jmenují zakladatelé.
6. Funkční období člena správní rady je tříleté. Na svém prvním zasedání vylosuje správní
rada jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po jednom roce ode dne vzniku
společnosti a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech ode dne
vzniku společnosti.
7. Členy správní rady ke dni schválení změny zakládací smlouvy jsou:
1) Miloš Vavrečka, Mgr.; bytem Zádveřice 139, Zádveřice-Raková, 763 12; nar. 9. 3.
1952
2) Karel Pilčík; bytem Bratřejov 253, 763 12; nar. 12. 9. 1955
3) Petr Slovák, Ing.; bytem Lípa 284, Želechovice n. Dř., 763 11; nar. 21. 5. 1964
4) Zicha Richard; bytem Bratřejov 269, 763 12; nar. 3. 8. 1970
5) Martin Déva, Ing.; bytem Partyzánská 977, Vizovice, 76312; nar. 29. 12. 1971
6) Jaroslav Burkart, Ing.; bytem Polní 1220, Vizovice, 763 12; nar. 2. 10. 1973
7) Daniel Juřík; bytem Veselá 245, 763 15; nar. 30. 4. 1974
8) Roman Krajíček; bytem Veselá 49, Slušovice, 763 15; nar. 11. 3. 1977
9) Petr Číž; bytem Lutonina 127, 763 12; nar. 7. 5. 1980
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8. Správní rada volí z řad svých členů předsedu, který svolává a řídí její zasedání.
9. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a) až
d) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:
a) Změně a doplnění statutu společnosti;
b) Termínu zveřejnění výroční zprávy, který nesmí být delší než 30. června;
c) Změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností.
10. Správní rada bude svolávána alespoň dvakrát ročně. Předseda svolá správní radu vždy na
žádost alespoň jednoho člena nebo na žádost zakladatele.
11. Správní rada schvaluje:
a) rozpočet obecně prospěšné společnosti;
b) řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti;
c) předmět doplňkových činností;
12. Správní rada rozhoduje o:
a) zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě kdy likvidační zůstatek při zrušení
obecně prospěšné společností přejde na jinou obecně prospěšnou společnost,
rozhoduje správní rada o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede
likvidační zůstatek;
b) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu,
zanikne-li jediný zakladatel bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel a
nestanoví-li zakládací listina jinak.
13. Správní rada rozhoduje o změně zakládací smlouvy ve smyslu §4 zákona, odst. 3 a 4, o
zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut
likvidační zůstatek, 2/3 členů správní rady.
14. Nestanoví-li zakládací smlouva nebo statut jinak, je správní rada usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina jejích členů a zároveň nadpoloviční většina zástupců
podnikatelského a neziskového sektoru, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných
členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
15. Zakladatel (zástupce zakladatele) má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem
poradním. Požádá-li zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
16. První jednání správní rady svolává zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
společnosti.
Článek IX.
Způsob jednání správní rady
1. Za správní radu jedná její předseda.
2. Jde-li o písemný právní úkon, který činí správní rada, musí být podepsán předsedou správní
rady.
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3. Podepisování za správní radu se děje tak, že k názvu obecně prospěšné společnosti připojí
svůj podpis předseda správní rady.
Článek X.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti. Počet členů musí být
dělitelný třemi.
2. Dozorčí rada má tři členy.
3. Jednotlivé členy dozorčí rady jmenují zakladatelé.
4. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Na svém prvním zasedání vylosuje správní
rada jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po jednom roce ode dne vzniku
společnosti a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech ode dne
vzniku společnosti.
5. Členy dozorčí rady ke dni schválení změny zakládací smlouvy jsou:
1) Petr Hradecký, Ing.; bytem Hřbitovní 172, Slušovice, 763 15; nar. 14. 5. 1963
2) Martin Kašpárek, Ing.; bytem Trnava 30, Trnava u Zlína, 763 18; nar. 3. 7. 1979
3) Martin Vávra, Mgr., Ph.D.; bytem Dobrotice 155, Holešov, 769 01; 4. 1. 1983
6. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu, který svolává a řídí zasedání dozorčí rady.
7. Za členství v dozorčí radě nepřísluší jejím členům odměna. Společnost může členům
dozorčí rady poskytovat pouze náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
8. Dozorčí rada:
a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řídícímu výboru o výsledcích své kontrolní
činnosti,
c) dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a
zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti.
9. Dozorčí rada je oprávněna:
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěné
společnosti.
10. Nestanoví-li zakládací listina nebo statut jinak, je dozorčí rada usnášeníschopná, je-li
přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
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11. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání dozorčí rady s hlasem poradním. Požádá-li
zakladatel o slovo, musí mu být uděleno.
12. První jednání dozorčí rady svolává zakladatel nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
společnosti.
13. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno
slovo, pokud o ně požádají.
14. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákona, ustanovení
zakládací smlouvy nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v
činnosti obecně prospěšné společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo
správní radě lhůtu ke zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně
informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele.
Článek XI.
Ředitel společnosti
1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně
prospěšné společnosti a jedná za obecně prospěšnou společnost. Reprezentuje společnost
ve vztahu k veřejnosti, státním, krajským i obecním orgánům a ostatním institucím a
osobám a jedná za společnost na základě kompetencí daných zákonem, zakládací listinou,
popř. statutem společnosti, je-li vydán, a provádí usnesení přijatá správní radou.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada, která určuje výši jeho odměny.
3. Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná. Ředitel nemůže
být členem správní rady nebo dozorčí rady ani jiného orgánu společnosti, je však oprávněn
zúčastnit se jejich jednání s hlasem poradním.
4. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo
statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady společnosti.
5. Ředitelem obecně prospěšné společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. byl jmenován
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., bytem: Lhotsko 101, PSČ 763 12, datum narození: 9. 9. 1966.
6. Odměna za výkon funkce ředitele bude stanovována prostřednictvím mzdového výměru
odsouhlaseného správní radou.
7. Ředitel do 30 dnů ode dne vydání statutu jej uloží do sbírky listin; obdobě se postupuje v
případě změn statutu obecně prospěšné společnosti.
8. Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není zákonem, zakládací smlouvou nebo
statutem vyhrazena do působnosti správní rady nebo dozorčí rady společnosti či jinak
upravena ve statutu společnosti.
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9. Ředitel v rámci řízení společnosti rozhoduje o:
a) Zajištění běžného chodu společnosti včetně personálního složení a systému
odměňování;
b) Zajištění veškerých smluvních vztahů společnosti;
c) Zajištění financování aktivit společnosti;
10. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu.
Článek XII.
Organizační složka Místní akční skupina
1. Orgány organizační složky Místní akční skupina tvoří:
a) Valná hromada;
b) Programový výbor;
c) Monitorovací výbor;
d) Výběrová komise.
2. Způsob řízení, rozsah působnosti, práva a povinnosti těchto orgánů vymezuje statut Místní
akční skupiny vydaný valnou hromadou organizační složky Místní akční skupina.
Článek XIII.
Způsob jednání za společnost
1. Za společnost jedná její ředitel, případně ředitelem pověřený člen správní rady.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel,
příp. pověřený člen správní rady.
Článek XIV.
Zdroje financování společnosti
Zdroje financování činnosti společnosti jsou tyto:
a) příspěvky
b) příjmy z provozování obecně prospěšných služeb
c) dotace a granty z veřejných rozpočtů
d) dary soukromých donátorů a mecenášů, dědictví
e) fondy společnosti
f) příjmy ze správy vlastního a svěřeného majetku
g) příjmy z provozování doplňkové činnosti, bude-li zavedena.

Článek XV.
Výroční zpráva
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1. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době
stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období,
kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději do 18 měsíců po vzniku
společnosti.
2. Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách
stanovených společností.
Článek XVI.
Zrušení společnosti
1. V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek
společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.
2. V ostatním se zrušení obecně prospěšné společnosti řídí zákonem.
Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Účetním obdobím obecně prospěšné společnosti je kalendářní rok.
2. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zakladatel,
jeden bude přiložen k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných
společností, jeden k založení do sbírky listin u rejstříkového soudu a sedm bude založeno
v dokumentaci společnosti.
4. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. přebírá veškerý majetek a závazky MAS Vizovicko
a Slušovicko, o.s.
Změnu Zakladatelské smlouvy schválila správní rada dne 17. 7. 2018.

Autorizační doložka:
Společnost MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12
Vizovice, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností Krajským soudem v Brně, oddíl
O, vložka 650, prostřednictvím statutárního orgánu prohlašuje a potvrzuje, že toto vyhotovení
zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti je jejím platným úplným zněním
po provedených změnách ke dni 17. 7. 2018.
Vizovice, 17. 7. 2018
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., statutární orgán

