ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje,
obecně prospěšné společnosti
-

úplné znění

Níže uvedené právnické osoby jako zakladatelé Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje, obecně prospěšné společnosti, a to

1/ Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
IČ: 69972061
se sídlem Plzeň 3, Vnitřní Město, Riegrova 206/1, PSČ: 306 25
zastoupená Mgr. Rudolfem Salvetrem, předsedou sdružení
2/ Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji
IČ: 07739044
se sídlem náměstí Republiky 131/17, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
zastoupená Petrem Chvojkou, předsedou představenstva
3/ BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným
IČ: 45354774
se sídlem Plzeň 3, Vnitřní Město, Riegrova 206/1, PSČ: 306 25
zastoupená Ing. Janou Klementovou, jednatelkou
4/ ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
IČ: 227277
se sídlem Plzeň 3, Jižní Předměstí, Škroupova 1900/5, PSČ: 301 36
zastoupená Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou
5/ Západočeská univerzita v Plzni
IČ: 49777513
se sídlem Plzeň 3, Jižní Předměstí, Univerzitní 2732/8, PSČ: 306 14
zastoupená Doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem, rektorem

I.
Název a sídlo
Název:

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná
společnost
IČO:
25245091
Sídlo:
Plzeň, Riegrova 1, PSČ: 306 25
Právní forma: obecně prospěšná společnost
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II.
Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

III.
Druh poskytovaných služeb
Společnost se zakládá za účelem podpory komplexního rozvoje Plzeňského kraje, zvyšování
jeho ekonomického potenciálu a atraktivity a zlepšování kvality života jeho obyvatel.
Společnost přitom bude ve své činnosti úzce spolupracovat zejména s orgány veřejné správy
v regionu.
Společnost bude ke splnění tohoto účelu poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby na
úseku:
- spolupráce při tvorbě a realizaci rozvojové strategie regionu,
- informační, poradenské a koordinační činnosti při iniciování, přípravě a realizaci
projektů rozvoje regionu, včetně činností zaměřených k získávání dotací, grantů a
jiných zdrojů pro financování těchto projektů,
- budování a rozvoj regionálního informačního systému,
- podpory mezinárodní spolupráce na regionální úrovni, zejména s ohledem na
začlenění České republiky do evropských struktur
- činnosti související s podporou výzkumu, vývoje a inovací

IV.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Společnost poskytuje služby dle článku III. této zakládací smlouvy za těchto podmínek:
- základní informační a poradenské služby (v rozsahu max. 1 hod.) jsou poskytovány
bezúplatně,
- služby ve větším rozsahu jsou poskytovány za úplatu na smluvním základě.

V.
Doplňková činnost
Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost v rámci doplňkové činnosti obory
činnosti:
- agenturní činnost
- školicí činnost včetně organizace a zajišťování školení

Strana 2 (celkem 12)

VI.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel

VII.
Správní rada
1. Správní rada je nevyšším orgánem společnosti, dbá na zachování účelu, pro který byla
obecně prospěšná společnost a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
2. Správní rada má patnáct členů.
3. Funkční období člena správní rady je tříleté.
4. Každý člen správní rady může být opětovně jmenován zakladateli na další funkční období.
5. Členy správní rady jmenují zakladatelé takto:
8 členů správní rady je jmenováno na návrh Plzeňského kraje
3 členové správní rady jsou jmenováni na návrh zakladatele Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje
1 člen správní rady je jmenován na návrh zakladatele Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje
1 člen správní rady je jmenován na návrh zakladatele obchodní společnosti BIC Plzeň,
společnost s ručením omezeným
1 člen správní rady je jmenován na návrh zakladatele Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně
1 člen správní rady je jmenován na návrh zakladatele Západočeská univerzita.

6. Správní rada si z řad svých členů volí předsedu a dva místopředsedy.
7. Členy správní rady jsou:
Jméno, příjemní, rodné číslo, bydliště:
Ing. Jana Klementová, r.č. 595124/1549, Nepomucká 2, Plzeň, PSČ: 317 04
Ivo Grüner, r.č. 691220/2066, Žihle 291, PSČ: 331 65
JUDr. František Podlipský, r.č. 500725/207, Borská 660, Bor, PSČ: 348 02
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, r.č. 690826/2053, 8.května 677, Vejprnice, PSČ: 330 27
doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., dat. nar. 1. července 1965, Na Mazinách 112/16, Radčice,
322 00 Plzeň
Mgr. Zdeněk Honz, dat. nar. 21. února 1953, Raušarovy sady 326, 336 01 Blovice
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Josef Bernard, dat. nar. 30. května 1965, Nebílovský Borek 86, 332 09 Štěnovický Borek
Mgr. Martin Baxa, dat. nar. 16. září 1975, Višňová 121/5, Radobyčice, 301 00 Plzeň
Mgr. Ivana Bartošová, dat. nar. 6. října 1960, K Merfánům 216/32, Nová Hospoda, 318 00
Plzeň
Ing. Pavel Čížek, dat. nar. 20. dubna 1964, Karlov 6, 335 61 Spálené Poříčí
Ing. Irena Vostracká, dat. nar. 4. ledna 1960, K Dráze 391/38, Koterov, 326 00 Plzeň
Václav Kočí, dat. nar. 14. dubna 1954, K Lesu 1001, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
Ing. Miroslav Doležal, dat. nar. 10. srpna 1960, Smetanova 317, 330 27 Vejprnice
Ing. Petr Náhlík, dat. nar. 10. srpna 1961, Ruská 1042/52, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
JUDr. Zdeněk Novák, dat. nar. 18.9.1952, Hradská 81, 344 01 Domažlice
8. Pokud se uvolní místo členů správní rady, zakladatelé nejpozději do šedesáti dnů jmenují
nového člena správní rady způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku. Po marném
uplynutí této lhůty na návrh člena správní rady nebo na návrh dozorčí rady nebo osoby,
která osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, jmenuje nové členy správní rady soud.
9. Členství ve správní radě vzniká jmenováním.
10. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním zakladateli,
c) odstoupením,
d) úmrtím.
11. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit
zakladatelům a správní radě (k rukám jejího předsedy). Členství ve správní radě zaniká
uplynutím dvou měsíců následujícím po oznámení této skutečnosti poslednímu z adresátů.
Předseda správní rady oznamuje odstoupení ze své funkce předsedy správní rady i člena
správní rady zakladatelům a ostatním členům správní rady.
12. Důvody pro odvolání člena správní rady:
a) zakladatelé odvolají člena správní rady,
- přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle zákona (§10
odst. 2), nebo
- porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných
společnost, zakládací smlouvu nebo statut obecně prospěšné společnosti, nebo
- poškodí zájmy společnosti, nebo
- nevykonává svoji funkci řádně
b) dále mohou zakladatelé odvolat člena správní rady,
- nezúčastní-li se opakovaně zasedání správní rady, nebo
- přestane vykonávat funkci, pro kterou byl navržen zakladatelům ke jmenování za
člena správní rady.
c) v případě odvolání člena správní rady je nutný souhlas všech zakladatelů
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Pro odvolání člena správní rady z důvodů uvedených v článku VII./12 písm. b) rozhodují
zakladatelé na návrh Plzeňského kraje, pokud se jedná o člena správní rady navrženého
Plzeňským krajem.
13. Odvolání správní rady je účinné přijetím rozhodnutí zakladatelů po odvolání člena
správní rady, resp. právní mocí rozhodnutí soudu (odvolává-li člena správní rady soud).
14. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně. Jednání správní rady svolává a řídí
předseda správní rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady. Předseda
správní rady svolává a řídí jednání správní rady. Předseda správní rady je povinen svolat
správní radu do deseti dnů po předání žádosti o svolání správní rady kterýmkoliv ze
zakladatelů nebo alespoň dvěma členy správní rady, nebo Plzeňským krajem. Nedojde-li ke
svolání správní rady tak, aby se konala do dvou měsíců od předání takové žádosti o její
svolání, jsou oprávněny tyto osoby svolat správní radu samy.
Správní rada se svolává písemnou pozvánkou s uvedením místa a času konání jednání, a to
nejméně patnáct dní před jednáním.
Věcné podklady pro jednání připravuje ředitel.
O jednání správní rady a o rozhodnutí se pořizuje zápis, který podepisuje předseda správní
rady, resp. místopředseda správní rady, který vedl toto jednání.
Jednání správní rady je oprávněn se zúčastnit ředitel a členové dozorčí rady s hlasem
poradním.
15. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem nebo touto
zakládací smlouvou, a to zejména:
a) správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu,
kterým obecně prospěšná společnost:
- nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
- nabývá, 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,
- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
- zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek
do této právnické osoby.
b) správní rada schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti, řádnou a
mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
předmět doplňkových činností
c) správní rada rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti. Na základě této
zakládací smlouvy jsou oprávněni při zrušení obecně prospěšné společnosti určit
zakladatelé obecně prospěšnou společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku
při zrušení obecně prospěšné společnosti. Správní rada určí obecně prospěšnou
společnost oprávněnou k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení obecně prospěšné
společnosti.
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d) správní rada je oprávněna vydat statut obecně prospěšné společnosti, který
upravuje podrobnosti její činnosti, pokud k tomu dají zakladatelé pokyn, a to do dvou
měsíců od předání pokynu zakladatelů správní radě.
e) správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti, stanoví odměnu ředitele,
uzavírá s ředitelem smlouvu o výkonu funkce.
f) správní rada jmenuje likvidátora společnosti v případě rozhodnutí o zrušení
společnosti a o likvidaci společnosti.
16. Správní rada je usnášení schopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů správní
rady. V případě konání náhradního jednání správní rady svolaného z důvodu neusnášení
schopnosti jednání správní rady, je usnášení schopná správní rada, je-li přítomna alespoň
více než jedna polovina členů správní rady.
K přijetí rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů přítomných na
jednání správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.
K přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti, nebo k přijetí rozhodnutí o určení obecně
prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, je zapotřebí souhlasu všech
členů správní rady.
K přijetí rozhodnutí o jmenování a odvolání ředitele je třeba dvoutřetinová většina všech
hlasů všech členů správní rady.
17. Za správní radu jedná předseda nebo jeden ze dvou místopředsedů.
18. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by
mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen
správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že
s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním
způsobili obecně prospěšné společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu,
odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Vyloučit nebo omezit odpovědnost člena
správní rady za škodu není možné.
19. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Člen správní rady nemůže být ředitelem společnosti ani členem dozorčí
rady.

VIII.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada jmenovaná zakladateli, je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada má šest členů.

Strana 6 (celkem 12)

3. Dozorčí radu jmenují zakladatelé. Navrhnout člena dozorčí rady je oprávněn kterýkoliv ze
zakladatelů. Pro přijetí rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny zakladatelů. Opětovné členství v dozorčí radě je možné.
4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává a
řídí jednání dozorčí rady. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za rok. Jednání dozorčí rady
řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové dozorčí rady předsedajícího jednání.
Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční
většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí
rady.
5. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
6. Členy dozorčí rady jsou:
Jméno, příjemní, rodné číslo, bydliště:
Ing. Jan Vrátník, r.č. 631117/2230, Mikulovská 1111/26, Plzeň, PSČ: 323 00
Ing. Petr Myslivec, r.č. 690403/2262, Nádražní 57, Bor, PSČ: 348 02
Mgr. Radka Trylčová, dat. nar. 23. dubna 1975, Sedlecká 1277/7, Severní Předměstí, 323 00
Plzeň
Bc. Martin Sobotka, dat. nar. 9. září 1973, Lipová 825, 334 41 Dobřany
Mgr. Karel Naxera, dat. nar. 17.4.1972, Tyršova 773, 334 01 Přeštice
Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., dat. nar. 3.2.1972, Úterý č.p. 6, 330 46
7. Členství v dozorčí radě vzniká jmenováním.
8. Členství v dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odvoláním zakladateli,
c) odstoupením,
d) úmrtím.
9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Tuto skutečnost musí písemně oznámit
zakladatelům a dozorčí radě (k rukám jejího předsedy). Členství v dozorčí radě zaniká
uplynutím dvou měsíců následujícím po oznámení této skutečnosti poslednímu z adresátů.
Předseda dozorčí rady oznamuje odstoupení ze své funkce předsedy dozorčí rady i člena
dozorčí rady zakladatelům a ostatním členům dozorčí rady.
10. Důvody pro odvolání člena dozorčí rady:
a) zakladatelé odvolají člena dozorčí rady,
- přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě dle zákona (§10
odst. 2), nebo
- porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných
společnost, zakládací smlouvu nebo statut obecně prospěšné společnosti, nebo
- poškodí zájmy společnosti, nebo
- nevykonává svoji funkci řádně
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b) dále mohou zakladatelé odvolat člena dozorčí rady,
- nezúčastní-li se opakovaně zasedání dozorčí rady, nebo
- přestane vykonávat funkci, pro kterou byl navržen zakladatelům ke jmenování za
člena dozorčí rady.
c) v případě odvolání člena dozorčí rady je nutný souhlas všech zakladatelů
11. Dozorčí rada vykonává povinnosti uložené jí zákonem, zejména:
a) Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.
b) Nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o kontrolní
činnosti.
c) Dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a
zakládací smlouvou.
d) Písemně upozorňuje správní radu na porušení zákona, ustanovení
zakládací smlouvy, nehospodárné nakládání s majetkem zakladatele a
další zjištěné nedostatky činnosti společnosti
12. Dozorčí rada je oprávněna:
a) Podat správní radě návrh na odvolání ředitele společnosti
b) Nahlížet do účetních knih, dalších dokladů za účelem vykonávání
kontroly hospodaření společnosti.
c) Svolat mimořádné jednání správní rady v případě zjištění takových
skutečností, které mohou mít vliv na zájmy obecně prospěšné
společnosti.
d) Informovat zakladatele o nedostatcích zjištěných v činnosti obecně
prospěšné společnosti, v činnosti správní rady, event. v činnosti
ředitele.
13. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost
k právním úkonům. Člen dozorčí rady nemůže být ředitelem společnosti ani členem správní
rady.
IX.
Ředitel společnosti
1. Ředitel společnosti je statutárním orgánem společnosti.
2. Ředitel řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.
3. Ředitele společnosti, jako statutární orgán, jmenuje a odvolává správní rada.
4. Ředitelem obecně prospěšné společnosti je:
Ing. Filip Uhlík, r.č. 710116/2024, bytem Loudů 1086, Dobřany, PSČ: 334 41
5. Ředitel je oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním.
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6. Ředitel vykonává funkci statutárního orgánu ve smluvním poměru na základě smlouvy o
výkonu funkce.
Ředitel může být dále zaměstnancem obecně prospěšné společnosti na základě pracovní
smlouvy, v jejímž rámci vykonává jinou činnost než činnost statutárního orgánu.
7. Odměnu ředitele stanoví správní rada svým rozhodnutím. Ve smlouvě o výkonu funkce
bude uvedena výše odměny a její splatnost. V pracovní smlouvě bude uvedena výše mzdy
ředitele.
8. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně prospěšné společnosti činí správní rada.
9. Ředitel je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit
obecně prospěšné společnosti škodu. V případě pochybností, zda ředitel jednal s péčí
řádného hospodáře, musí ředitel prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Vyloučit
nebo omezit odpovědnost ředitele za škodu nelze.
10. Ředitel dále zejména odpovídá za vedení předepsané účetní evidence, zpracovává návrh
výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti, obsahově připravuje jednání správní
rady.
11. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním
úkonům. Ředitel nesmí být členem správní rady ani členem dozorčí rady.

X.
Vklady zakladatelů
Zakladatelé vložili do obecně prospěšné společnosti tyto vklady:
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje:
peněžitý vklad
40.000,-Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých)
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji:
peněžitý vklad
20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným:
peněžitý vklad
15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých)
ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace:
peněžitý vklad
15.000,-Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých)
Západočeská univerzita v Plzni:
peněžitý vklad
10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
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Zcizení nebo zatížení majetku v hodnotě nad 100.000,-Kč vloženého nebo darovaného
zakladatelem je možné pouze po předchozím souhlasu zakladatele, který jej vložil či daroval.
Zcizení nebo zatížení majetku v hodnotě do 100.000,-Kč vloženého nebo darovaného
zakladatelem je možné i bez předchozího souhlasu zakladatele, který jej vložil či daroval.

XI.
Hospodaření společnosti
Kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla obecně prospěšná společnost
založena, může vykonávat i jiné činnosti uvedené v článku 3., jako doplňkovou činnost za
podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo zejména účinnějšího využití prostředků
obecně prospěšné společnosti a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost
obecně prospěšných služeb.
Obecně prospěšná společnost se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.

XII.
Zveřejnění výroční zprávy
1. Společnost vydává výroční zprávu v rozsahu stanoveném zákonem a je povinna ji zveřejnit
nejpozději vždy do uplynutí šesti měsíců po skončení účetního období (roku).
2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti jsou veřejně přístupné v sídle
společnosti.

XIII.
Zrušení a zánik společnosti
1. Obecně prospěšná společnost se zrušuje pouze těmito způsoby:
- dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti,
- dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
- prohlášením konkurzu na majetek společnosti,
- vnitrostátní fúzí nebo rozdělením.

2. Obecně prospěšná společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných
společností. Zániku obecně prospěšné společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez
likvidace.
3. Zrušení, likvidace, zánik a vypořádání majetku obecně prospěšné společnosti je možné jen
v souladu se zákonem a s touto zakládací smlouvou.
4. Zrušení společnosti bez likvidace – vnitrostátní fúze nebo rozdělení.
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Vnitrostátní fúze obecně prospěšné společnosti je možná pouze s jinou obecně prospěšnou
společností. Přeshraniční fúze není zákonem dovolena. Rozdělení obecně prospěšné
společnosti je dovoleno jen se vznikem nových obecně prospěšných společností; jiné formy
rozdělení nejsou zákonem dovoleny. Při vnitrostátní fůzi a rozdělení se použijí přiměřeně
ustanovení obsažená v zákoně o přeměnách obchodních společností a družstev.
Rozhodnutí o vnitrostátní fúzi musí správní rada oznámit písemně zakladateli nejméně dva
měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto
rozhodnutí pozbude platnosti.
5. Před zrušením rozhodnutí správní radou může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo
zrušit, musí však současně zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu,
který umožní plnění závazků obecně prospěšné společnosti.
6. Soud může rozhodnout o zrušení obecně prospěšné společnosti na návrh státního orgánu,
zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem, a to z důvodů uvedených v ustanovení §
8 odst. 4 zákona.
7. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora. Likvidátor zahajuje likvidaci a
provádí ji podle zákona. Likvidační zůstatek nabídne likvidátor k převodu městu, ve kterém
obecně prospěšná společnost v likvidaci sídlí. Bezúplatně lze likvidační zůstatek převést na
město pouze tehdy, jestliže se toto smluvně zaváže jej využít v plném rozsahu k zajišťování
obecně prospěšných služeb.
Pokud město v období do 30ti dnů od doručení nabídky tuto písemně nepotvrdí, přechází
likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho předání Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije likvidační zůstatek
k poskytování obecně prospěšných služeb.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění všech změn a doplňků.
2. Zakládací smlouva v tomto úplném znění je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž po
jednom obdrží každý zakladatel, jeden bude založen do sbírky listin v rejstříku obecně
prospěšných společností, jeden bude založen v archivu obecně prospěšné společnosti a
jeden bude vydán Plzeňskému kraji.
3. Změny a doplňky této zakládací smlouvy jsou možné, pouze však rozhodnutím
zakladatelů, a to vždy jednomyslným rozhodnutím zakladatelů.
Návrh na změnu zakládací smlouvy může podat ředitel, člen správní rady, člen dozorčí rady,
nebo zakladatel.
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4. Pro případ možné přeměny obecně prospěšné společnosti na jinou právní formy, pokud
tak bude umožněno zákonem, rozhodují zakladatelé.

V Plzni dne 14.6.2019

.........................................................
Ing. Filip Uhlík, ředitel
Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje,
obecně prospěšná společnost

Strana 12 (celkem 12)

