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Sbor Jednoty bratrské v Liberci
se sídlem Liberec 5, Boženy Němcové 54/9, 460 01
IČ: 46744860
Jednající: Bc. Zdeněk Sůva, Hvězdná 491, Liberec V, 460 01, RČ 750603/2567
(dále jen “Sbor JB”)
a
Nadace EURONISA
se sídlem Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01
IČ: 46748504
Jednající: Zdeněk Fejfar, RČ 310630/083, bytem Liberec 5, SNP 351, 460 05
(dále jen “Nadace”)

uzavřely v souladu s ustanoveními § 3 a násl. zákona číslo 248/1995 Sb. o obecně
prospěšných společnostech (dále jen “Zákon”) tuto

Zakládací smlouvu
ve znění dodatku č. 6
obecně prospěšné společnosti MAJÁK:

I.
Základní ustanovení
1. Výše uvedení zakladatelé se dohodli na založení obecně prospěšné společnosti (dále jen
“Společnost”), která bude poskytovat služby dále uvedené za podmínek touto smlouvou
vymezených.
2. Název Společnosti zní: MAJÁK o.p.s.
3. Sídlo Společnosti: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14.
4. Obecně prospěšná společnost MAJÁK se zakládá na dobu neurčitou.
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II.
Obecně prospěšné služby
1. Hlavním cílem činnosti Společnosti je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů
rozšířených mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením,
tak i při řešení již vzniklých situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových
aktivit a sociálních služeb.
2. Společnost bude za účelem dosažení výše uvedeného cíle poskytovat tyto obecně
prospěšné služby:
a. přednášková a poradenská činnost v oblasti prevence negativních sociálních jevů
vyskytujících se mezi mladými lidmi se zaměřením na:


prevenci závislosti na drogách, nikotinu, hracích automatech apod.,



prevenci projevů rasismu, extremismu, antisemitismu a xenofobie,



prevenci růstu kriminality a násilí,



problematiku fanatismu a náboženských sekt,



problematiku partnerských vztahů a sexuální výchovy, včetně problematiky
sexuálně přenosných chorob a otázek spojených s interrupcemi,



problematiku netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa,

b. provoz bezpečného klubového prostoru, kde lze trávit volný čas a realizovat se
v netradičních volnočasových aktivitách; poskytování pomoci a podpory mladým
lidem v obtížných a rizikových životních situacích prostřednictvím odpovídajících
sociálních služeb,
c. terénní sociální práce – touto formou mladým lidem v nepříznivé životní situaci
nabízet další sociální služby a volnočasové aktivity,
d. organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen pro mládež,
e. pořádání kulturních, sportovních a jiných obdobných akcí zaměřených na prevenci
výše uvedených negativních sociálních jevů u cílových skupin (např. tábory, soutěže,
koncerty apod.),
f. provoz linky důvěry a poradenského centra pro mládež, rehabilitačního a
resocializačního střediska,
g. zprostředkování služeb poskytovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty
mladým lidem,
h. vzdělávací činnost – organizace přednášek, kurzů a seminářů, včetně dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného vzdělávání v sociální oblasti.
3. Správní rada Společnosti je oprávněna rozhodnout o rozšíření služeb, přičemž je vázána
článkem II. odst. 1. zakládací smlouvy. V tomto rozsahu je správní rada oprávněna
rozhodovat o změně zakládací smlouvy, tj. o změně těch článků zakládací smlouvy, které
upravují obecně prospěšné služby poskytované Společností a podmínky, za nichž jsou
tyto služby poskytovány.
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II.b
Doplňkové činnosti
1. Společnost může vykonávat doplňkové činnosti, přičemž je vázána odpovídajícími
právními předpisy, především §17 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Doplňkové činnosti jsou:
a. pronájem a půjčování věcí movitých;
b. poradenská a konzultační činnost mimo cílovou skupinu obecně prospěšných
služeb Společnosti;
c. reklamní činnost;
d. vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti mimo cílovou
skupinu obecně prospěšných služeb Společnosti.
III.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Podmínky, za kterých Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v předchozím
článku zakládací smlouvy, jsou následující:
1. Služby uvedené v článku II. odst. 2. této smlouvy Společnost poskytuje samostatně nebo
ve spolupráci se školami, orgány veřejné správy a dalšími subjekty zabývajícími se
sociálními službami, výchovou a vzděláváním mládeže.
2. Úplatu za poskytnuté sociální služby stanoví zákon č. 108/2006 Sb. v platném znění.
Nestanoví-li zákon jinak, poskytuje se služba bezplatně.
3. Výši úplaty za další služby mimo sociálních služeb poskytnuté Společností stanoví ředitel
Společnosti. Výše úplaty musí být v daném konkrétním případě stanovena tak, aby byla
stejná pro všechny osoby, kterým je daná konkrétní služba poskytována a aby získané
prostředky pokryly náklady na poskytnutí dané služby (např. uspořádání koncertu
s protidrogovou tematikou), není-li stanoveno jinak.
4. Pokud Společnost získá na poskytnutí určité konkrétní služby finanční prostředky z jiných
zdrojů (grant, dotace, apod.), není ředitel Společnosti při stanovení výše úplaty vázán
podmínkou, že souhrn získaných úplat musí pokrýt náklady na poskytnutí dané služby.
5. Služby Společnosti
a dobrovolníky.

jsou

poskytovány

zaměstnanci,

externími

spolupracovníky

IV.
Správní rada
1. Správní rada Společnosti, původně šestičlenná, je od 11. 6. 2009 tříčlenná. Funkční
období člena správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě Společnosti je
možné.

Strana 3 (celkem 7)

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti MAJÁK, uzavřená dne 1. dubna 1999, ve znění Dodatku č. 6 k této smlouvě
ze dne 26. listopadu 2012 (úplné znění).

__________________________________________________________________________________________

2. Zakladatelé jmenují členy první správní rady společně. Další členy správní rady jmenuje
správní rada. Pokud dojde k uvolnění místa člena správní rady, kooptuje správní rada na
svém nejbližším zasedání nového člena.
3. Člena správní rady může před uplynutím jeho funkčního období odvolat správní rada
pokud:
a. po dobu jednoho roku nevykonává povinnosti spojené s členstvím ve správní radě,
zejména pokud se po uvedenou dobu bez řádné a důvodné omluvy neúčastní
zasedání správní rady,
b. svým jednáním poškozuje oprávněné zájmy Společnosti,
c. to navrhnou nejméně dvě třetiny členů správní rady.
4. Způsob jednání a rozhodování správní rady, jakož i způsob svolávání zasedání správní
rady a jeho průběh upraví statut Společnosti.
5. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým
obecně prospěšná společnost:
a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b. 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),
c. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
d. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této
právnické osoby.
6. Za výkon funkce člena správní rady Společnosti nenáleží členovi správní rady odměna.
7. Do působnosti správní rady náleží rozhodování o všech otázkách, uvedených
v § 13 Zákona. Správní rada je dále oprávněna rozhodovat:
a. o změně a doplnění statutu Společnosti,
b. o zániku Společnosti bez likvidace.
c. o výši odměny ředitele Společnosti.
8. Do první správní rady Společnosti byli jmenováni následující členové:
Jméno: Ing. Aleš Rozkovec - předseda správní rady
RČ 671021/1211
trvalý pobyt: Baltská 601/5, Liberec 14, 460 14
Jméno: Th. M. Petr Krásný
RČ 611225/1409
trvalý pobyt: Masarykova 26, Liberec 1, 460 01
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Jméno: Jana Pavlíková
RČ 535509/055
trvalý pobyt: Sněhurčina 690, Liberec 15, 460 15
Jméno: Jindřich Wurm
RČ 470608/003
trvalý pobyt: Bezručova 1144, Frýdlant v Čechách, 464 01
Jméno: Prof. Ing. Zdeněk Kovář CSc.
RČ 300704/098
trvalý pobyt: Na pískovně 648, Liberec 14, 460 14
Jméno: Martin Škoda
RČ 630221/1003
trvalý pobyt: Jiráskova 304/12, Liberec 13, 460 14
V.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada Společnosti je tříčlenná. Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé společně.
Člena dozorčí rady mohou před uplynutím jeho funkčního období odvolat zakladatelé,
a to společně, pokud:
a. po dobu jednoho roku nevykonává povinnosti spojené s členstvím v dozorčí radě,
zejména pokud se po uvedenou dobu bez řádné a důvodné omluvy neúčastní
zasedání dozorčí rady,
b. svým jednáním poškozuje oprávněné zájmy Společnosti,
c. to navrhnou nejméně dvě třetiny členů dozorčí nebo správní rady.
2. Pokud dojde k uvolnění místa člena dozorčí rady, musí zakladatelé nejpozději do jednoho
měsíce od jeho odvolání jmenovat nového člena. O tom musí být vyrozuměni ostatní
členové dozorčí rady, jakož i předseda správní rady.
3. Způsob jednání a rozhodování dozorčí rady, jakož i způsob svolávání zasedání dozorčí
rady a jeho průběh upraví statut Společnosti.
4. Za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti nenáleží členovi dozorčí rady odměna.
5. Do první dozorčí rady Společnosti byli jmenováni následující členové:
Jméno: Zdeněk Fejfar - předseda dozorčí rady
RČ 310630/083
trvalý pobyt: SNP 351/7, Liberec 5, 460 05
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Jméno: Mgr. Petr Šuk
RČ 730111/1829
trvalý pobyt: Proboštská 267/2, Liberec 3, 460 01
Jméno: Helena Štechová
RČ 435531/114
trvalý pobyt: Václava Klementa 1237, Mladá Boleslav, 293 01

VI.
Ředitel Společnosti
1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
2. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti. Zejména řídí její činnost, zpracovává výroční
zprávu a jedná jménem Společnosti v plném rozsahu.
3. Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný správní radě.
4. Ředitelem byl jmenován:
Petr Hampacher
RČ: 840419/2566
Trvalý pobyt: Vodňanská 602/6, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14
5. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
Společnosti připojí ředitel svůj podpis.
6. Ředitel může písemně zmocnit jiného zaměstnance Společnosti k jednání jménem
Společnosti. Ten je pak oprávněn jednat jménem společnosti v rozsahu tohoto zmocnění.

VII.
Majetkové vklady
1. Nadace se zavazuje vložit do Společnosti peněžitý vklad ve výši 500,- Kč.
2. Sbor JB se zavazuje vložit do Společnosti peněžitý vklad ve výši 500,- Kč.

VIII.
Výroční zpráva
1. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti zpracovává ředitel a schvaluje jí
správní rada. Výroční zpráva musí být vypracována a schválena v termínech stanovených
správní radou.
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2. Výroční zpráva je zveřejňována zpřístupněním výroční zprávy v sídle Společnosti
v úředních hodinách.

IX.
Zrušení Společnosti
1. V případě zrušení Společnosti s likvidací určí správní rada ve svém rozhodnutí o zrušení
Společnosti obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku.
2. Ostatní záležitosti spojené se zrušením společnosti se řídí příslušnými právními předpisy.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každý
zakladatel obdrží po jednom, dva budou zaslány příslušnému Krajskému soudu spolu
s návrhem na zápis Společnosti do obchodního rejstříku a jeden obdrží Společnost.
2. Zakladatelé prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Liberci dne 26. listopadu 2012

………………………………….
Th.Mgr. Igor Maduda
Předseda správní rady

…………………………………..
Jan Hubička
Člen správní rady
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