
STATUT obecně prospěšné společnosti  

„MAS Uničovsko, o.p.s. " 

 

Zakladatelé :    
 

 družstvo Obchodní družstvo Dlouhá Loučka, 
se sídlem Dlouhá Loučka, Uničovská 564, PSČ 783 86, IČ: 476 77 449 
jednající panem Ing. Josefem Červeným, r.č. 470317/494– předsedou představenstva a panem 
a panem Miroslavem Diblíkem– členem představenstva 

 obchodní společnost MESPOL Medlov, a.s., 
se sídlem Medlov 238, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 258 16 403 
jednající panem Ing. Janem Škopem, r.č. 620305/1789 – předsedou představenstva 
   

 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, 
se sídlem Medlov 79, PSČ 783 91 Uničov, IČ:71002162 
jednající panem Mgr. Ondřejem Schulzem , r.č. 661026/1504– ředitelem školy 
   

 obchodní společnost TAGROS a.s.,  
se sídlem Troubelice č. 24, okres Olomouc, PSČ 783 83, IČ: 607 93 066 
jednající panem Ing. Bohuslavem Nevěřilem, r.č. 640531/0681 – jednatelem společnosti 
   

 družstvo Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova,  
se sídlem Újezd č.p.336, část Újezd, PSČ 783 96 Újezd u Uničova, IČ: 001 47 931 
jednající panem Ing. Svatoplukem Martínkem, r.č. 550406/233 – předsedou představenstva a panem 
Ing. Vítězslavem Svobodou, r.č. 421221/455 – členem představenstva 
   

 obchodní společnost Paseka, zemědělská a.s.,  
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95, IČ:253 56 411– předsedkyní  
představenstva paní Janou Krasulovou, r.č. 615730/0314  
   

 Obec Paseka,  
Paseka č.p. 17, PSČ 783 97, IČ: 299316 
jednající panem Jiřím Blažkem, r.č. 511109/177 – starostou obce 
   

 Obec Medlov,  
Medlov 194, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 00575666 
Jednající panem Ing. Janem Zahradníčkem  , r.č. 600228/1362– starostou obce 
   

 Obec Šumvald,  
Šumvald č.p. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537 
jednající panem Ing. Josefem Šenkem r.č. 751119/5329 – starostou obce 
   

 Obec Troubelice,  
Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 00299570 
jednající panem Bc. Ondřejem Plačkem, r.č.750324/5310 – starostou obce 
   

 Obec Nová Hradečná,  
Nová Hradečná č.p. 193, PSČ 783 84, IČ: 00575658 
jednající panem Ing. Tomášem Müllerem , r.č. 660428/0683– starostou obce 
   

http://www.obecpaseka.cz/
http://www.obecmedlov.cz/
http://www.sumvald.cz/
http://www.troubelice.cz/
http://www.novahradecna.cz/


 Obec Dlouhá Loučka,  
1. máje 116, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka, IČ: 00298794 
jednající panem Ladislavem Koláčkem, r.č. 550620/0854 – starostou obce 
   

 Obec Újezd,  
Újezd 83, PSČ 783 96 Újezd, IČ: 00299618 
jednající panem Petrem Přichystalem, r.č. 550323/2152– starostou obce 
   

 Obec Lipinka 
Lipinka č.p. 82, 783 83 Troubelice, IČ 00302911 
 jednající paní Mgr. Zdeňkou Černou, r.č. 525802/214 -starostkou obce 

  

 pan Milan Mazák, r.č. 560304/0916 
bytem Zámecká 373, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka 

 

 město Uničov 
Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91 Uničov, IČ 00299634,  

 jednajícím panem Daliborem Horákem-starostou města  

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ : 75126192 
se sídlem Medlov č.p. 28, PSČ 783 91 Uničov,  
jednající paní Vlasta Švubová  

  

 pan Martin Dušek, IČ: 73940917 
r.č. 851221/5767, bytem Troubelice 192, PSČ 783 83 Troubelice  
   

 pan Jan Špička, IČ: 73940259  
r.č. 810328/5311, bytem Troubelice – Lazce 72, PSČ 783 83 Troubelice 

 pan Josef Krpec, IC: 60985135 
 r.č. 500630/269, bytem Újezd u Uničova 3, PSČ 783 96 Újezd u Uničova 

 TJ Sokol Dlouhá Loučka, IČ: 60780886 

 Jednající panem Vladimírem Konůpkou,  

 Sportovní 371, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka 

 pan Josef Dušek, IČ : 70857393 

 r.č. 780813/5313, bytem Dlouhá Loučka 9.května 125, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka 

 
   

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

zakládací smlouvu o založení obecně prospěšné společnosti 

(dále též jen „společnost“): 

 

http://www.dlouhaloucka.cz/
http://www.obec-ujezd.cz/


I. 

Název a sídlo společnosti 

 
1. Společnost má název: MAS Uničovsko, o.p.s. 
 
2. Společnost má sídlo: Medlov 194, PSČ 783 91. 
 
3.     Identifikační údaje: IČ: 27784401  

     zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 239  

 

 

 

II. 

Obecně prospěšné služby 

1. Hlavní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb za účelem rozvoje regionu tvořeného 

územím obcí: Medlov, Lipinka, Nová Hradečná, Troubelice, Paseka, Dlouhá Loučka, Šumvald, Újezd u Uničova a 

Uničov. 

2. Obecně prospěšné služby spočívají v provedení nebo zajištění činností zaměřených na stanovení, aktualizaci, 

udržení a realizaci rozvojové strategie oblasti působení místní akční skupiny (MAS) Uničovsko, o.p.s. při 

naplňování cílů programu LEADER, což zahrnuje zejména podporu rozvojové činnosti zvláště v následujících 

oblastech:  

a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblasti, 

b) spoluúčast na projektech evropské spolupráce, 

c) péče o životní prostředí a rozvoj ochrany životního prostředí,  

d) meziregionální nebo mezinárodní spolupráce na výše uvedené téma, 

e) podpora malého a středního podnikání,  

f) péče o rozvoj cestovního ruchu,  

g) práce s dětmi a mládeží,  

h) poradenská činnost ve výše uvedených oblastech a oborech i v oborech jiných, dle cílů programu Leader,  

i) propagace území MAS, 

3.  Pro účely podpory rozvojové činnosti ve výše uvedených oblastech společnost vyhledává a působí 

k vyhledávání finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v oblasti působení společnosti.   

 4. Obecně prospěšné služby budou uskutečňovány naplňováním principu partnerství spočívající v intenzivní 

spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími 

subjekty a občany, a to i na mezinárodní úrovni, podporou rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální 

úrovni, ochrany přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu.   

5. Změny určeného druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb mohou určit jen zakladatelé společnosti, a 

to na základě rozhodnutí alespoň dvoutřetinové většiny všech zakladatelů.  



 

III. 

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

Pokud bude společnost poskytovat služby, bude se řídit těmito pravidly. 

1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za následujících podmínek: Služby uvedené shora v 
čl. II. budou poskytovány všem oprávněným fyzickým osobám a právnickým osobám mikroregionu 
„Uničovsko“, který tvoří území obcí a měst Uničov, Troubelice, Nová Hradečná, Medlov, Paseka, Újezd 
u Uničova, Šumvald, Lipinka, Dlouhá Loučka.  
2. Služby jsou prováděny za úplatu vypočtenou dle ceníku společnosti schváleného správní radou. Společnost 

jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele. Společnost je 

oprávněna požadovat úhradu zálohy na poskytované služby. Informace o cenových podmínkách, za nichž 

společnost poskytuje obecně prospěšné služby, jsou k dispozici každému na požádání. S podmínkami je 

seznámen každý uchazeč o služby společnosti.  

3. Společnost je oprávněna odmítnout službu, pokud záměr nesplňuje cíle stanovené v článku II. této 
zakládací smlouvy, nebo jestliže klient včas neposkytne potřebné podklady, nebo jestliže klient 
neposkytne požadovanou součinnost. Dále je společnost oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita 
společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu. Společnost je oprávněna 
od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že klient:  

a) nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady nebo podklady, 

jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s poskytováním obecně prospěšné služby, 

b) nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.  

4. Za podmínek stanovených zákonem a správní radou může společnost poskytovat i doplňkové služby na 

základě živnostenského zákona, a to v rozsahu oprávnění pro volnou živnost Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.  

 

IV. 

Doba trvání společnosti 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 

 

V. 

Orgány společnosti 

 
1. Společnost má tyto orgány:  
a) Valná hromada, která je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří:  
aa) schvalovat změny zakládací smlouvy,  



ab) rozhodnutí o zrušení společnosti,  
ac) rozhodovat o přijetí nebo vyloučení zakladatele (čl. XV. odst. 1).  
b) Správní rada.  
c) Dozorčí rada.  
d) Ředitel.  
e) Další poradní a pomocné orgány zřízené správní radou.  
 
2. V případě, že zakladatelem společnosti je obec, bude tato obec do funkce člena orgánu společnosti, 
zejména do funkce člena správní rady nebo dozorčí rady a s výjimkou funkce ředitele společnosti, 
nominovat zpravidla starostu obce nebo místostarostu nebo člena zastupitelstva obce, jestliže s tím tyto 
osoby vysloví souhlas. V případě, že zakladatelem společnosti je právnická osoba, obdobně tato 
právnická osoba nominuje do funkce člena orgánů společnosti člena svého statutárního orgánu popř. 
jiného orgánu této právnické osoby. Obce, popř. jiné právnické osoby jako zakladatelé jsou povinny 
nominovat svého kandidáta vždy neprodleně poté, jakmile se dozví, že se z jakéhokoliv důvodu uvolnilo 
jakékoliv místo člena orgánů společnosti, a to zejména jedná-li se o uvolněné místo po zástupci takové 
obce nebo právnické osoby; je-li zakladatelem fyzická osoba, má vždy právo navrhnout nového člena 
orgánu na uvolněné místo. 
 
3. Je-li zakladatelem obec nebo jiná právnická osoba, jsou tito zakladatelé povinni zajistit účast svých 
zástupců určených podle předchozího odstavce 2. tohoto článku na jednání příslušných orgánů 
společnosti. V případě, že tak bez vážných důvodů a bez včasné a řádné omluvy (zpravidla alespoň tři 
pracovní dny předem) neučiní a nebudou-li z tohoto důvodu orgány společnosti nebo některý z orgánů 
funkční, odpovídají společně a nerozdílně tito zakladatelé, kteří tuto povinnost nesplnili, za marně 
vynaložené náklady spojené se svoláním a konáním (popř. neuskutečněním) zasedání tohoto orgánu a 
za jinou škodu, která v souvislosti s tím společnosti vznikla a jsou povinni ji společnosti nahradit. 
 
4. Každý člen orgánu je povinen podílet se osobní prací na činnosti tohoto orgánu a zúčastňovat se jeho 
zasedání (jednání).  
 
5. Členové orgánů společnosti nemají nárok na odměnu za výkon své funkce, mají však nárok na 
náhradu účelně vynaložených výdajů.  

 

VI. 

Správní rada 

 
1. Správní rada má devět členů. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé.  Funkční období člena 
správní rady je tříleté a funkci člena správní rady lze zastávat i opětovně.  Členství ve správní radě je neslučitelné 
s členstvím v dozorčí radě. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání 
správní rady.  

2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. 

Za bezúhonného se pro tyto účely považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 

V pracovněprávním vztahu ke společnosti může být nejvýše jedna třetina členů správní rady.  

3. 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. Ujednání mezi členem správní rady a obecně prospěšnou společností vylučující nebo omezující 

odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné. 

4. Členství ve správní radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období, 

b) úmrtím, 

c) odstoupením, 

d) odvoláním. 

5. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jejích členů, přičemž účastní-li se jednání více jak 50% členů z veřejné správy, není orgán 

usnášeníschopný. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

správní rady. 

6. Změny v osobách členů správní rady mohou nastat na základě rozhodnutí zakladatelů.  

7. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím 

majetkem.  

8. Správní rada schvaluje:  

a) statut obecně prospěšné společnosti, který upravuje podrobnosti činnosti společnosti v souladu se zákonem a 

zakladatelskou smlouvou, a jiná organizační pravidla obecně prospěšné společnosti a jejich změny, 

b) předmět doplňkových činností, 

c) rozpočet obecně prospěšné společnosti, 

d) řádnou a mimořádnou účetní závěrku, 

e) výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, 

f) ceník služeb, 

g) uzavření smluv se zaměstnanci společnosti a třetími osobami činnými pro společnost a obsah těchto smluv a 

jejich změn.  

9. Správní rada rozhoduje o:  

a) oprávněnosti stížnosti na postup výběrové komise nebo jiných pomocných nebo poradních orgánů společnosti, 

b) jmenování a odvolání ředitele,  

c) jmenování a odvolání členů programového výboru, 

d) jmenování a odvolání členů výběrové komise, 

e) zřízení kanceláře společnosti,   

f) zrušení obecně prospěšné společnosti a v případě zrušení společnosti s likvidací může správní rada určit jinou 

obecně prospěšnou společnost, na kterou se převede (přejde) likvidační zůstatek,  

g) přechodu práv a povinností zakladatele stanovených tímto zákonem na jinou osobu, jestliže má společnost 

jediného zakladatele, který zanikne bez právního nástupce nebo zemře-li jediný zakladatel, a nestanoví-li 

zakládací listina jinak.  

10. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právním úkonům, u nichž to vyžaduje zákon, a 

dále uděluje předchozí písemný souhlas s nabytím, zcizením nebo zatížením určitého majetku vloženého nebo 

darovaného zakladatelem. Právní úkony učiněné bez předchozího písemného souhlasu správní rady jsou 

neplatné. Tyto úkony se považují za platné, pokud se některý ze zakladatelů, správní rada nebo ten, kdo je 

takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu nedovolá. 



 

VII. 

Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.   

2. Dozorčí rada má tři členy, které jmenují zakladatelé společnosti.  Členové dozorčí rady volí svého předsedu, 

který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Funkční období je tříleté a člen dozorčí rady může být zvolen opětovně. 

Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě jinak platí obdobně ustanovení o správní radě, nestanoví-li 

zákon,  zakládací smlouva nebo statut jinak. Účastní-li se jednání více než 50% členů z veřejné sféry nebude 

orgán usnášeníschopný. 

3. Dozorčí rada společnosti:  

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, 

b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, 

c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou.  

4. 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 společnosti. 

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

požádají. 

 6. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny 

nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti. Dozorčí rada je 

oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada 

neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 

7. Změny v osobách členů dozorčí rady mohou nastat na základě rozhodnutí zakladatelů.  

 

VIII. 

Ředitel 

1. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.  

2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 

3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.  

4. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn zúčastnit se jednání správní rady a 

dozorčí rady s hlasem poradním.  

 
 



 

IX. 

Majetkové vklady 

1. zakladatelé se zavazují vložit do společnosti následující majetkové vklady: 

 

 družstvo Obchodní družstvo Dlouhá Loučka,  peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 obchodní společnost MESPOL Medlov, a.s. , peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých)   
 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět 

set korun českých) 
 obchodní společnost TAGROS a.s. , peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých)   
 družstvo Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět 

set korun českých)   
 obchodní společnost Paseka, zemědělská a.s. , peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých)  
 Obec Paseka, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Obec Medlov., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Obec Šumvald., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých)   
 Obec Troubelice., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Obec Nová Hradečná., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Obec Dlouhá Loučka., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Obec Újezd., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 pan Milan Mazák., peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 pan Josef Dušek, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 pan Martin Dušek, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Pan Josef Krpec, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Pan Jan Špička, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 TJ Sokol Dlouhá Loučka, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Město Uničov, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 
 Obec Lipinka, peněžní vklad 500,- Kč (slovy : pět set korun českých) 

Souhrn vkladů všech zakladatelů tvoří základní kapitál společnosti. 

2. Zakladatelé jsou povinni složit své vklady do tří pracovních dnů od podpisu této smlouvy k rukám správce 

majetkových vkladů, kterým je pan Ondřej Plačko, r.č. 750324/5310, Troubelice 55, PSČ 783 83. Správce 

vkladu nejpozději po vzniku společnosti složí majetkové vklady na bankovní účet ve prospěch společnosti. 

3.Majetkové vklady se v případě ukončení účasti zakladatele nevrací. 

 

X. 

Hospodaření společnosti 

1. Hospodářským a účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 

2. Společnost vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je povinna ve svém účetnictví 

důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně 

http://www.obecpaseka.cz/
http://www.obecmedlov.cz/
http://www.sumvald.cz/
http://www.troubelice.cz/
http://www.novahradecna.cz/
http://www.dlouhaloucka.cz/
http://www.obec-ujezd.cz/


prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně 

prospěšné společnosti.    

3. Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný na konci účetního období převádí společnost v celé výši do 

rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.  

4. Vznikne-li ztráta, správní rada rozhodne o způsobu její úhrady. Nepostačuje-li k úhradě ztrát rezervní fond, 

mohou zakladatelé poskytnout další majetkové vklady.   

5. Společnost musí mít roční řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenu auditorem, jestliže   

a) společnost je příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu 

jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním obdobím, za nějž je 

účetní závěrka sestavována, jeden milion Kč, nebo  

b) společnost ve výši čistého obratu překročila deset milionů Kč.  

XI. 

Výroční zpráva 

1. Společnost zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní 

rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení kalendářního roku, a to s náležitostmi dle zákona.   

 

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a bude 

vyvěšena na veřejně dostupném místě v obci, kde má společnost sídlo. Společnost uloží výroční zprávu do 30 

dnů od jejího schválení správní radou do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností. 

 

XII. 

Ustanovení orgánů společnosti 

 

1. Při založení společnosti jsou prvními členy správní rady: 
- pan Jiří Blažek, r.č. 511109/177, bytem Paseka 222, 783 97  Paseka u Šternberka, 
- pan Ondřej Plačko, r.č. 750324/5310, bytem Troubelice 55, PSČ 783 83, 
- pan Ing. Josef Šenk, r.č. 751119/5329, bytem Břevenec 76, Šumvald, PSČ 783 85, 
- pan Ing. Josef Červený, r.č. 470317/494, bytem Plinkout 64,783  36 Dlouhá Loučka, 
- pan Josef Sedláček, r.č. 500319/185, bytem Medlov 30,783 91 Uničov 1, 
- pan Ing. Svatopluk Martínek, r.č. 550406/233, bytem Újezd 345,      783 96 Újezd u Uničova, 
- pan Ing. Tomáš Müller, r.č. 660428/0683, bytem Nová Hradečná 133, PSČ 783 84 
- pan Ing. Bohuslav Nevěřil, r.č. 640531/0681, bytem Troubelice 158, 783 83 Troubelice. 
- paní Jana Krasulová, r.č. 61050730/0314 bytem Mladějovice 4, PSČ 785 01 

 

2. Při založení společnosti jsou prvními členy dozorčí rady : 
- pan Ing. Jan Zahradníček,  r.č. 600228/1362, bytem Medlov 263, PSČ 783 91 
- pan Ladislav Koláček, , r.č. 550620/0854, bytem Dlouhá Loučka, 1.Máje 560, PSČ 783 86 
- pan Milan Mazák, r.č. 560304/0916, bytem Dlouhá Loučka, Zámecká 373, PSČ 783 86 

 



XIII. 

Jednání a rozhodování zakladatelů 

1. Zakladatelé se dohodli, že v případech, kdy podle zákona, zakládací smlouvy popř. statutu obecně prospěšné 

společnosti zakladatelé mohou nebo mají činit úkony ve vztahu k obecně prospěšné společnosti nebo k členům 

jejích orgánů, budou tuto pravomoc vykonávat formou kolektivního rozhodování jako valná hromada zakladatelů. 

Valnou hromadu zakladatelů tvoří všichni zakladatelé. 

2. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává správní rada nebo jí pověřený člen. 

Správní rada svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30. června kalendářního roku. Dále správní 

rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň třetina zakladatelů, nebo jestliže zákon nebo 

zakládací smlouva nebo statut společnosti vyžadují rozhodnutí zakladatele. Jestliže jsou správní rada nebo 

dozorčí rada nečinné, může valnou hromadu svolat kterýkoliv ze zakladatelů. Valná hromada se svolává 

písemnými pozvánkami odeslanými na emailovou adresu zakladatelů nejméně 15 dnů před termínem konání 

valné hromady.  

3. Každý zakladatel má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni zakladatelé (statutární 

zástupci zakladatelů) nebo jejich zmocněnci na základě písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy, kteří 

mají nadpoloviční většinu všech hlasů zakladatelů. Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasovala 

alespoň nadpoloviční většina hlasů všech zakladatelů, pokud se nevyžaduje vyšší počet hlasů. 

 

XIV. 

Zrušení, likvidace a zánik společnosti 

Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecněprospěšných společností. Zániku společnosti předchází její 

zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon. 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Obecně prospěšná společnost MAS Uničovsko, o.p.s., je otevřenou společností s možností 
přistoupení dalších zakladatelů anebo ukončení účasti zakladatele. Kterákoliv fyzická nebo právnická 
osoba se sídlem nebo bydlištěm nebo místem podnikání v obci územní působnosti Společnosti může 
prostřednictvím správní rady podat písemnou žádost o přijetí do Společnosti. Správní rada žádost 
projedná s přihlédnutím ke schváleným projektům a záměrům Společnosti a předloží své vyjádření k 
žádosti o přijetí nejbližší valné hromadě. Účast přistupujícího zakladatele ve Společnosti pak vznikne, 
jestliže alespoň 2/3 většina hlasů přítomných zakladatelů na valné hromadě vysloví souhlas, a 
zaplacením majetkového vkladu ve výši schváleného valnou hromadou s přihlédnutím k doporučení 
správní rady.  
Zakladatel může ze Společnosti vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení ze 
Společnosti, a to s účinností ke dni uvedenému v tomto oznámení, jinak k 15. dni následujícímu po 
doručení tohoto oznámení na adresu sídla Společnosti. 
 
Valná hromada může rozhodnutím 2/3 většiny hlasů zakladatelů přítomných na valné hromadě vyloučit 
zakladatele ze Společnosti, jestliže tento se bez vážného důvodu po dobu dvou let neúčastní valných 



hromad Společnosti nebo v případě, že je současně členem orgánu Společnosti, nevykonává bez 
vážného důvodu po dobu alespoň jednoho roku svou působnost, anebo jestliže se dopustil zvlášť 
závažného úmyslného trestného činu a tato skutečnost by mohla Společnosti přivodit újmu včetně újmy 
nemateriální. Účast vyloučeného zakladatele končí dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o 
vyloučení.  
Vystoupením nebo vyloučením zakladatele jeho účast ve Společnosti zaniká. Zakladatel, který vystoupil 
nebo který byl vyloučen, nemá nárok na vrácení majetkového vkladu ani na podíl na majetku 
společnosti nebo jakékoliv podobné nároky v souvislosti s jeho účastí ve Společnosti. Jiné pohledávky 
nebo nároky mezi zakladatelem a Společností (např. půjčky, náhrada škody apod.) však nejsou 
zánikem účasti dotčeny.  
Podrobnosti přistoupení, vystoupení a vyloučení ze Společnosti může správní rada upravit ve Statutu.  
 
Účast ve Společnosti dále zaniká smrtí fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby, která je zakladatelem, s 

likvidací nebo zrušením bez likvidace 

2. Je-li zakladatelem obec nebo jiná právnická osoba, jsou tito zakladatelé povinni zajistit účast svých zástupců 

(statutárních orgánů nebo jiných osob vybavených písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem) na 

jednání valné hromady společnosti. Zakladatelé, kteří jsou fyzickými osobami, jsou povinni se jednání valné 

hromady zúčastnit, aby tato byla usnášeníschopná a mohlo být zajištěno naplnění účelu společnosti a její 

činnost. Jestliže se nemohou jednání valné hromady z vážných důvodů zúčastnit osobně, udělí písemnou plnou 

moc s úředně ověřeným podpisem jiné osobě, aby byla zajištěna usnášeníschopnost valné hromady 

3. Tuto zakládací smlouvu lze měnit nebo doplňovat v souladu se zákonem na základě rozhodnutí valné 

hromady. 

4. Správní rada vydá do šesti měsíců od vzniku společnosti statut, kterým podrobněji upraví vnitřní organizaci 

společnosti, popř. zřídí poradní či pomocné orgány dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

5. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení obecně závazných právních 

předpisů, zejména z.č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecně prospěšných společnostech. 

 

V Medlově dne 20. června 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

družstvo Obchodní družstvo Dlouhá Loučka, 
se sídlem Dlouhá Loučka, Uničovská 564, PSČ 783 86, IČ: 476 77 449 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

obchodní společnost MESPOL Medlov, a.s., 
se sídlem Medlov 238, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 258 16 403 
 
   

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, 
se sídlem Medlov 79, PSČ 783 91 Uničov, IČ:71002162 
 
 

 

 

 

   



obchodní společnost TAGROS a.s.,  
se sídlem Troubelice č. 24, okres Olomouc, PSČ 783 83, IČ: 607 93 066 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

družstvo Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova,  
se sídlem Újezd č.p.336, část Újezd, PSČ 783 96 Újezd u Uničova, IČ: 001 47 931 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

obchodní společnost Paseka, zemědělská a.s.,  
se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95, IČ:253 56 411  
   

 

 

 

 

 



Obec Paseka,  
Paseka č.p. 17, PSČ 783 97, IČ: 299316 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obec Medlov,  
Medlov 194, PSČ 783 91 Uničov 1, IČ: 00575666 
 

 

 

 

 

 

 

        Obec Šumvald,  
        Šumvald č.p. 17, PSČ 783 85, IČ: 00299537 

 

 

 

 

 

 

http://www.obecpaseka.cz/
http://www.obecmedlov.cz/
http://www.sumvald.cz/


   

Obec Troubelice,  
Troubelice 352, PSČ 783 83, IČ: 00299570 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obec Nová Hradečná,  
Nová Hradečná č.p. 193, PSČ 783 84, IČ: 00575658 
 

 

 

 

 

 

 
   

Obec Dlouhá Loučka,  
1. máje 116, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka, IČ: 00298794 
 

 

 

 

 
   

http://www.troubelice.cz/
http://www.novahradecna.cz/
http://www.dlouhaloucka.cz/


Obec Újezd,  
Újezd 83, PSČ 783 96 Újezd, IČ: 00299618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obec Lipinka 
Lipinka č.p. 82, 783 83 Troubelice, IČ 00302911 
  

 

 

 

 

 

 

  

pan Milan Mazák, r.č. 560304/0916 
bytem Zámecká 373, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka 

 

 

 

 

 

http://www.obec-ujezd.cz/


město Uničov,  

Masarykovo nám. 1, PSČ 783 91 Uničov, IČ 00299634 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ : 75126192 
se sídlem Medlov č.p. 28, PSČ 783 91 Uničov,  
 

 

 

 

 

 

 

 

pan Martin Dušek, IČ: 73940917 
r.č. 851221/5767, bytem Troubelice 192, PSČ 783 83 Troubelice  
   

 

 

 



 

pan Jan Špička, IČ: 73940259  
r.č. 810328/5311, bytem Troubelice – Lazce 72, PSČ 783 83 Troubelice 

 

 

 

 

 

 

 

 

pan Josef Krpec, IC: 60985135 

r.č. 500630/269, bytem Újezd u Uničova 3, PSČ 783 96 Újezd u Uničova 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJ Sokol Dlouhá Loučka, IČ: 60780886 

Sportovní 371, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka 

 

 

 

 



 

 

pan Josef Dušek, IČ : 70857393 

r.č. 780813/5313, bytem Dlouhá Loučka 9.května 125, PSČ 783 86 Dlouhá Loučka 

 
 

 


