
ZAKLÁDACÍ SMLOUVA

o založení obecně prospěšné společnosti

RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s.

uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997,
RČ: 610105/0318

a

paní mgr. Pavlou Čermákovou, bytem Praha 5, Píškova 1945
RČ: 555401/2233

čl. I

Náplní činnosti obecně prospěšné společnosti - Rady rodičů při ZŠ Mohylová
- o.p.s. (dále jen Rada) - je:

- pořádání kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí pro děti - žáky
ZŠ Mohylová

- organizování zájmových kroužků pro děti - žáky ZŠ Mohylová
- organizování rekreačních pobytů pro děti - žáky ZŠ Mohylová

Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb:

- z finančních prostředků, tvořených dle čl. II, se za účelem poskytování
obecně prospěšných služeb stanoví rozhodnutím předsedy správní rady
rozpočet, ze kterého bude tato činnost pokryta

- náklady na poskytování obecně prospěšných služeb rozpočet nepřesáhnou,
budou doloženy příslušnými doklady a řádně zaevidovány účetnictvím o. p. s.

- odměna vedoucích zájmových kroužků bude stanovena rozpočtem o. p. s.,
bude řádně daněna a evidována účetnictvím o. p. s.

- rekreační pobyty dětí budou částečně hrazeny z prostředků o. p. s.,
což bude řádně evidováno v účetnictví o. p. s.
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čl. II

Zdrojem financování Rady je její jmění, které se tvoří:
a) hodnotou vkladů zakladatelů
b) hodnotou přijatých darů
c) fondy Rady
d) dotacemi

čl. III

Činnosti vyjmenované v čl. I této smlouvy bude Rada zajišťovat vlastními
prostředky, případně k jejich realizaci využije dalších subjektů. Základní
zásadou činnosti Rady je maximální hospodářská efektivita poskytovaných
služeb, otevřenost, zákonnost, odbornost. Hospodářský výsledek činnosti Rady
(zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo
zaměstnanců a musí být všechen použit pro poskytování služeb, pro které byla
Rada založena.

čl. IV

Sídlem Rady je ZŠ Mohylová, Praha 5, Mohylová 1963.

čl. V

Rada je založena na dobu neurčitou.

čl. VI

Statutárním orgánem Rady je ředitel, kterého jmenuje a odvolává tříčlenná
správní rada. Členové správní rady jsou občané České republiky, kteří nebyli
pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, mají způsobilost k právním
úkonům a nejsou ani sami ani osoby jim blízké s Radou v pracovněprávním
nebo jiném obdobném vztahu, nejsou členy dozorčí rady Rady. Členům dozorčí
rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena.

Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní
radě je možné.
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Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, jehož hlas rozhoduje při
rovnosti hlasů při hlasování. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen
jednání alespoň jeden její člen poté, co byla schůze správní rady předsedou
řádně svolána.

Správní radu volí zakladatelé nadpoloviční většinou všech přítomných
zakladatelů. Členové správní rady nemusí být z řad zakladatelů Rady.

Zakladatelé mohou odvolat jednotlivé členy správní rady v případě, že u nich
zanikly podmínky požadované touto smlouvou a zákonem č. 248/95 Sb., nebo
proto, že řádně neplní své povinnosti.

Do působnosti správní rady patří:

a) do 6 měsíců od vzniku Rady vydat statut společnosti
b) schvalovat změny zakládací smlouvy
c) rozhodovat o zrušení Rady
d) rozhodovat o obecně prospěšné společnosti, které se nabídne případný

likvida ční zůstatek
e) dbát na zachování účelu, pro který byla Rada založena
f) schvalovat rozpočet Rady a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní
činnost a správu

g) schvalovat účetní závěrku  a výroční zprávu Rady
h) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností
i) udělovat souhlas s nájmem majetku Rady na dobu delší jednoho roku
j)  jmenovat a odvolávat ředitele a stanovit mu mzdu
k) rozhodovat o dalších otázkách spojených s řádným chodem Rady

Správní rada zasedá nejméně dvakrát do roka. V době mezi zasedáními
správní rady rozhoduje o všech otázkách ředitel. Ředitel je oprávněn zastupovat
Radu samostatně, a to tak, že k názvu Rady připojí svůj podpis. Za svá
rozhodnutí je zodpovědný správní radě.

Prvními členy správní rady Rady jsou:

1. pan Jan Kružík, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ: 610105/0318
2. paní mgr. Pavla Čermáková, bytem Praha 5, Píškova 1945, RČ: 555401/2233
3. paní Jitka Voplakalová, bytem Praha 5, Mohylová 1966, RČ: 646214/1895

Do správní rady mohou být kooptováni noví členové rozhodnutím správní
rady.



- 4 -

čl. VII

Kontrolním orgánem Rady je dozorčí rada. Dozorčí rada je tříčlenná.
Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí
rady.

Funkční období členů dozorčí rady je tříleté, platí zde stejné ustanovení jako
u správní rady.

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim
být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Dozorčí rada:

- přezkoumává účetní závěrku  a výroční zprávu
- jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti

- dohlíží na to, že o. p. s. vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou
o. p. s.

Dozorčí rada je oprávněna:

- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy o. p. s.

Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení
zákonů, ustanovení zakládací listiny a statutu, na nehospodárné postupy,
popřípadě na další nedostatky v činnosti o. p. s.

Prvními členy dozorčí rady jsou:

Magda  K ř í ž o v á, Modrá 1977, Praha 5  -  předseda
Martina  B u k o v č a n o v á, Píškova 1960, Praha 5
Lenka  D o k t o r o v á, Zázvorkova 1999, Praha 5

Do dozorčí rady mohou být kooptováni noví členové rozhodnutím správní
rady.

čl. VIII

Zakladatelé vložili do Rady následující vklady:

1. pan Jan Kružík - 200,-Kč
2. paní mgr. Pavla Čermáková - 200,-Kč
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čl. IX

Rada zveřejní výroční zprávu o činnosti a hospodaření na svých
internetových stránkách nebo jiným způsobem požadovaným příslušným
právním předpisem.

čl. X

Ke dni vzniku Rady přejde na ni, v souladu s rozhodnutím statutárního
orgánu nadace RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ se sídlem v ZŠ
Mohylová, Praha 5, Mohylová 1963 ze dne 11.5. 1998, a v souladu s § 35 odst. (3)
zák. č. 227/97 Sb., veškerý majetek, práva a závazky této nadace, která vznikem
Rady zanikne.

čl. XI

Rada se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období,
převádí Rada v celé výši do rezervního fondu, který používá nejprve ke krytí
ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.

čl. XII

Do 6 měsíců po skončení účetního období vypracovává a zveřejňuje Rada
výroční zprávu o činnosti a hospodaření.

Výroční zpráva kromě náležitostí stanovených právním předpisem
upravujícím účetnictví obsahuje:

a) přehled činností vykonávaných v účetním období s uvedením vztahu k účelu
založení Rady

b) informace o lidských zdrojích
c) přehled o rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
d) vývoj a konečný stav fondů Rady
e) stav a pohyb majetku a závazků Rady
f) celkový objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně

prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní
činnost (správu) Rady

g) změny zakládací smlouvy a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu
účetního období
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čl. XIII

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou za podmínek v ní uvedených.

Nejsou-li vztahy vyplývající z této smlouvy v ní upravené, řídí se příslušnými
ustanoveními zák. č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každá smluvní strana obdrží
jeden výtisk, dva výtisky budou tvořit přílohu návrhu na zapsání obecně
prospěšné společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností.

V Praze dne 11. 5. 1998 – zakládací smlouva

V Praze dne 14. 12. 1998 – dodatek č. 1

V Praze dne 22. 3. 1999 – dodatek č. 2

V Praze dne 1. 7. 2009 – dodatek č. 3

Jan Kružík mgr. Pavla Čermáková

Novými členy správní rady Rady jsou námi jmenováni:

Andrea Kalčíková, trvalý pobyt: K zahrádkám 995/15, Praha 5, 155 00,
RČ: 705612/2007
Ing. Petr Křivánek, trvalý pobyt: Bytízská 367, Příbram 2, 261 01,
RČ: 690630/1127
Libuše Zobalová, trvalý pobyt: Běhounkova 2309/17, Praha 5, 158 00,
RČ: 755101/0291

Novými členy dozorčí rady Rady jsou námi jmenováni:

Denisa Červinková, trvalý pobyt: Bašteckého 2544/12, Praha 5,
RČ: 675716/2346
Mgr. Jana Dostálová, trvalý pobyt: K Zahrádkám 992/11, Praha 5, 155 00,
RČ: 655515/2010
Markéta Votrubová, trvalý pobyt: Janského 2444/1, Praha 5,
RČ: 695514/0071

V Praze dne 1. 7. 2009
Jan Kružík mgr. Pavla Čermáková

V Praze dne 28. 6. 2011 – dodatek č. 4 – změny učinila správní rada:
   Ing. Petr Křivánek Mgr. Andrea Kal číková        Ing. Libuše Zobalová
           předseda


