Rozhodnutí o změně právní formy obecně prospěšné
na ústav podle § 3050 zákona č.89/2012 Sb.

Obecně prospěšná společnost: Fond Sidus, o.p.s.
Orgán rozhodující o změně obecně prospěšnéspolečnosti Fond Sidus, o.p.s. na ústav:
správní rada, se souhlasem zakladatelů
Datum rozhodnutí: 5. prosince 2014

Právní podklad pro rozhodnutí: § 3050 zákona č.89/2013 Sb.
Článek I
Identifikace
Identifikace obecně prospěšnéspolečnosti před změnou právní formy

Název:
Sídlo:
IČ:

:

Fond Sidus, o.p.s.
Primátorská247l40,180 00 Praha 8
275 91 433
Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností:
Městský soud v Praze spis,značka: O 44I
(dále

jen,,OPS")
Čbnek II
Právní forma po změně

OPS má nabýt právní formu ústavu.
ČHnek III
Název po změně právní formy
Fond Sidus. z.ú.
Článek IV
Osoby v postaven í zalďadatele ústavu
Nositelem práv apovinností zakladatele jsou:

Milan Nemček
r, č.71011614356

trvalý pobl.t: Zelená 13, 160 00 Praha 6
Ing. Pavel Přikryl
r.č. 730703l5549
trvalý pobyt: Roháčova 333lt9, 130 00 Praha 3

Čtanet< V

Obsazení orgánů ústavu

1.

2.

Ředitel:
Ing. Pavel Přikíyl
r. č.730703l5549
twalý poby: Roháčova 333179,130 00 Praha

3

Správní rada:

MUDr. Jana Šmehlíková
r,č.:725307l5555
bydliště: Nádražní 268Y6a,702 00 Ostrava

1

Jana Bernášková
r.č.: 81522I14840

Uydliště: Na

dolinách7,I40 00 Praha 4

Ing, Ivana Matějková
r.č,: 646127l1531
bydliště: Stehlíkova 930/18, Praha - Suchdol, 165 00

3.

Revizor:
Filip Horák
r.ó.:77ILO3fi327
trvalý pobyt: Kaíkova 13, 160 00 Praha 6

ČlánekVI
zaHádací listina ústavu
Pro dobu po zápisu změny právní formy OPS na ústav do rejstříku ústavůse pořizuje tato
zakládací listina:

čt. t
Osoby

l)

Osobami

v

v

postavení zakladatele

postavení zakladatele jsou

Milan Nemček

r. č. 710]]6/4356

trvalý pobyt: Zelená ]3, ]60 00 Praha 6

'

Ing. Pavel Přikryl
r.č.73070315549
trvalý pobyt: Roháčova 333/]9, ]30 00 Praha 3
(dále j en,, zakladatelé ")

2)
3)
4)
5)

Zakladatelé rozhodují jednomyslně jako zakladatel jediný.
Zakladatelé mají právo účasínitse zasedání správní rady a dávat správní radě návrhy či
podněty. Mají-li pro to důvod, mohou zakladatelé svolat zasedání správní rady.
Zakladateléjmenují členy správní rady a revizora.
Zakladatelé vkládají do ústavu vklad ve výši 1000 Kč (slol,y: jeden tisíc korun česhých)
Vklad zakladatelů spravuje do dne vzniku ústavu Milan Nemček, r. č. 710116/4j56, trvalý
pobyt: Zelená ]3, ]60 00 Praha 6

CL 2
Název, sídlo a identiJikačníčíslo
1) Název ústavu je

Fond Sidus, z.ti.

2)

Sídlem ústavu je Praha

3)

Identi/ikačníčíslo.275 91 433

čt. s

l)

Předmět činnosti ústavu a předmět podnikání

Předmětem činnosti ústavu je

a.
b.

c.
d.

e.

í

g.

zvyšování tirovně technologického vybavení pro komplexní diagnostiku a léčbu
nemocných osob
zajišt'ování pomoci zdravotně postiženým osobám v procesu léčbya rehabilitace a
pomoci ke zlepšeníkvality jejich běžnéhoživota
zajišt'ování zlepšení materiálních podmínek školnívýulry dlouhodobě hospitalizovaných dětí,
zajišťovánívybavení děts$ch oddělení zdravotniclqlch zařízení kompenzačními
pomůckami
tvorba edukativních i zábavních programů a publikací pro děti
poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti vzdělávóní a zdraví
osvětová, vzdělávací a zájmová činnost v oblasti vzdělávání, zdravého životního

sýlu
h. podpora

2. Předmětem

a.

zaměstnávání osob tělesně postižených

podnikání ústavu je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách ] až 3 živnostenského zákona
(l) velkoobchod a maloobchod
(2) mimoškolní výchova a vzdělávání dětí. pořádání kurzů, školení, včeínělektorské
činnost
(3) vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti pro dospělé
(4) vydavatelská a publikačníčinnost.
(5) marketingová a konzultačníčinnost pro e-comerce
(6) výroba potravinářslqlch a škrobárenslqlch výrobků

l

čt.
Správní raďa

1) Správní rada

má 3 členy. Funkčníobdobí členůsprávní

radyje ]0

2) Čl"ry správní rady jmenují zakladatelé. Čtena správní rady je

let.

možnéjmenovat

i

opakovaně.

3) Správní rada volí ze svých
4)

členůpředsedu.

ZanikneJi členstvíve spróvní radě, jmenují zakladatelé nového člena do tří měsíců.
NeučiníJito, přechózí právo jmenování na soud, který jmenuje nového člena správní rady
na návrh dozorčírady nebo osoby, herá osvědčíprávní zájem na dobu než zakladatel

jmenuje nového člena správní rady.

5) Správní rada odvolává členy správní rady. Důvody k odvolání člena správní

a)
b)

c)

d)

radyjsou:

člen přestane splňovat zákonné podmínlql pro výkonfunkce,
člen porušil závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývajícíze statusových listin ústavu,
člen se opakovaně se nezúčastňuječinnosti správní rady,
člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššíhoorgánu nebo kontrolního
orgánu právnické osoby, která svou činnostímůžekonkurovat {tstavu.

6) Správní rada se schází k zasedáním podle potřeby, minimálně však dvalcrát ročně.
Zasedání svolává předseda. Je jej však oprávněn svolat herýkoliv člen správní rady či
zakladatel dle čl. ], bodu 3) této zakládací listiny.

7) Správní rada je usnášeníschopná, účastní-lise nadpoloviční většina členů.Kpřijetí
rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpolovičnívětšiny hlasů jednání se
členů,
účastnících
8)

9)

K přijetí rozhodnutí můžesprávní rada použíthlasování per

rollam. Návrh věci
krozhodnutí,,per rollam" zašle předseda správní rady nebo zjeho pověření ředitel
ostatním členůmsprávní rady. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno
souhlasné stanovisko posledního člena, kterym je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny
všech členůsprávní rady. Rozhodnuíípřijaté "pier rollam" podepisuje předseda správní
rady. I{a nejbližšímzasedóní orgánu jsou členovésprávní rady informování o
rozhodnutích přijarých ,,per rollam" od posledního zasedání správní rady.
člen se můžezasedání správní rady účastnits využitímtechniclqlch prostředků, které mu
umožňuj í sl e dování zas edání.

l0) Do působnosti správní rady náleží:

a. ýolit i

odvolávat ředitele, dohlížetna výkon jeho působnosti, rozhodovat o
právních jednáních ústavu vůčiřediteli, určovat výši odměny ředitele; za Ústav
projevuje při těchto právních jednáních vůli předseda správní rady,

b. schvalovat

strategické plány, řódnou a mimořádnou účetníuzávěrku, výroční
zprávu a ročnírozpočet ústavu,

c.

rozhodovat o sloučenís jiným ústavem.

ll)Správní rada uděluje vsouladu s § 4l2 NOZ předchozí souhlas k těmtoprávním
jednáním.

a.

nabytí a pozbytí nemoviých věcí,
věcí, jeJi hodnota movité věci vyššínež hodnota
veřejné zakázlq malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách,
nabytí nebo pozbytí autorslrych nebo průmyslových práv,
založení.iiných právnickych osob nebo podílení se vkladem na takových právniclqlch osobách.

b. nabytí nebo pozbytí moviých

c.

d.

1

)

Členy první správní rady jsou;

MUDr. Jana Šmehtíková
r.č,:725307/5555
bydliště: Nádražní 2683/60, 702 00 Ostrava ]

Jana Bernášková
r.č.: 8]522]/4840
bydliště: Na dolinách7, 140 00 Praha 4
Ing. Ivana Matějková

r,č..646I27/1531
bydliště: Stehlíkova 930/]8, Praha - Suchdol, I65 00

čt, s
Ředitel

1)

Ředitel je statutárním orgánem ústavu.

2)

Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

3)

Ředttel vykonávó svoufunkci ve smluvním poměru k ústavu. O konlcrétníforměsmluvního
poměru rozhoduje správní rada, která současně stanoví i způsob odměňování ředitele a
výši odměny.

4)

Ředttet nemůžebýt členem správní rady nebo revizorem nebo dozorčírady ústavu, budeli zřízena. Ředitet je oprávněn účastnitse jednání správní rady s hlasem poradním.

5)

Řediteli jako statutárnímu orgánu náležíveškerá působnost, která není zákonem nebo
zakládací listinou svěřenajiným orgánům ústavu. Rozhodování ředitele ve věcech dle č1.5

odst.]0 zakládací listiny
souhlasu správní radě.

6)

je

omezeno povinností předložit věc kvyslovení předchozího

První ředitelem je:
Ing. Pavel Přikryl
r.č.730703/5549
trvalý pobyt: Roháčova 333/]9, 130 00 Praha 3

čt. o
Revizor

])

Dohlíží,zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou,

2)

(}pozorňuje ředitele a správní radu na zjištěnénedostcltlql a podává návrhy na jejich odstranění, kontroluje, jakje vedeno účetnictvía přezkoumává ročníúčetnízávěrku, vyjadřuje se kvýročnízprávě,

3)

Neiméně jedenlrrát ročně podává řediteli a správní radě

kontrolní činnosti.

v

písemné formě zprávu o své

4) Funkčníobdobí revizoraje

pět let, Funkci revizora lze vykonávat opakovaně. Funkci reviprávnická
osoba, jejížpředmět činnosti umožňuje výkon kontrolní a
zora můževykonávat i
revizní činnosti.

5) Revizorajmenuje

a odvolávají zakladatelé. Zakladatelé odvolají revizora, který závažně
nebo opakovaně porušil zaklódací listinu nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícímpověst ústavu. Neučiní-litak do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsícůode dne, kdy tento důvod vznikl, odvolá
revizora,;oud na návrh osoby, která osvědčíprávní zájem; právo domáhat se odvolání revizora zaniká, nebyloJi uplatněno do roka ode dne, kdy důvod k odvolání vznikl,

6) Prvnímrevizoremje:
Filip Horák
r.č. 771] 03/0327
KaJkova ]3, ]60 00 Praha 6

čt. z
zúvěrečnúustanovení

1.

Vpřípadě zrušeníústavu bude zůstatek z likvidace předán jiné právnické osobě, která
realizuj e obdobný účel.

2. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídíse právní poměry
zákoníkem.

Članek VtI
závérečná ustanovení

tohoto ústavu občanslglm

1,

Přeměna obecně prospěšnéspolečnosti na ústav nabýváúčinnosti dnem zápisuzmény
právní formy do veřejného rejstříku.

2,

re vyhotovuje ve třech stejnopisech,
Toto roáodnutí o změně právni formy se

Ověřené podpisy:

Milan Nemček, ředttel Fondu Si
Ing. Pavel Přilcryl, předseda správní rady Fondu

le§alizaci

0vóřovací doložka pro
puole oúěř.lnihy pbšty: Fraha

Sidus,opsN

Poř.č: t8000-12ó-0062

8

vlastnoručně podeosal : 1,1i lan Nemček
Daiun a místo' narbrení: 16.01,1971,Jíhlava,CZ
§dresa nobvtu: praha ó

lelená 10fi5li3,ct

Druh a č. oředlož.dokl.totbžmsti: 110392458
Občanský

nrůkaz

ilÍ,' t

:i::: ::,r

,'/ t

{WhLřední razítko:

0vĚřovací doložka nro leoaiizaci
Podle ověř.knihv obšty: Praha 8

Poř.č: 18000-12ó-00óó

Vlastnoručně podeosal: Pavel Přikrvl
a místo narození: 03.07.1973:0strava.CZ
Adresa oobytu: Praha 3

Datum

fiaháčova 353i19.cZ

ě. předlož.dokl.toioinoiii:
Občanský piůkaz
/1
Dlqh a

11?910313

8 dne 22.I?.2a"/// Á_ l
Podois:
.......{!r/. :...l)..l)t rrani
r*
Pal'etářováKateřina l
l -praha

Á§.6poš

\
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