
Rozhodnutí zakladatelů 
obecně prospěšné společnosti 

MAS Nad Prahou o.p.s. 

Celý dosavadní text zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti v platném znění se ruší 
a nahrazuje novým textem následujícího znění 

Zakladatelé: 

Ing. Iva Cucová, nar. 13. 6. 1970, bytem Bašť 150, Bašť, PSČ: 250 65 

Ing. Jiří Falek, nar. 5. 1. 1952, bytem Sokolská 96, Mratín, PSČ: 250 63 

Mgr. Martin Kupka, nar. 28. 10. 1975, bytem Jana Pavelky 660, Líbeznice, PSČ: 250 65 

vydávají v souladu se zákonem 248/1995 Sb., O obecně prospěšných společnostech dnešního dne 

toto nové úplné znění zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou o.p.s. 

 

 

Článek I.  

Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 

 

1. Název Společnosti: MAS Nad Prahou o.p.s. 

2. Sídlo Společnosti: Mělnická 275, Líbeznice, 250 65 

3. IČ: 013 98 717 

4. Společnost byla zřízena na dobu neurčitou 

 

 

Článek II. 

Druh obecně prospěšných služeb 

 

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj 

regionu NAD PRAHOU, tedy území severně od hranic Prahy mezi pravým břehem Vltavy a levým 

břehem Labe, a to zejména:  

1. Tvorba strategií a plánů rozvoje regionu 
2. Koordinace rozvoje regionu NAD PRAHOU ve všech oblastech 
3. Rozvoj a propagace regionu NAD PRAHOU a jeho turistického potenciálu 
4. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny 
5. Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj 

turistického ruchu 
6. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí 
7. Služby při financování projektů k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
8. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
9. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu NAD PRAHOU 
10. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu NAD 

PRAHOU 
11. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu NAD PRAHOU 
12. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek 
13. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů 
14. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu NAD PRAHOU 
15. Provoz IC – koordinace a rozvoj 
16. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu NAD 

PRAHOU 
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu NAD PRAHOU 
18. Vydávání tiskovin 
19. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro místní akční skupinu, kterou společnost 

zřizuje jako svoji organizační složku 
20. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří 



21. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
22. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
23. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
24. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
25. Komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) 
26. Zajišťování správních a finančních záležitostí pro Místní akční skupinu, kterou společnost 

zřizuje jako svou organizační složku a jejíž činnost a povinné orgány jsou definovány Statutem 
společnosti 

 
 
Článek III. 
 
Orgány Společnosti 
 
Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:  
1. Správní rada 
2. Ředitel 
3. Dozorčí rada 
4. Shromáždění starostů 
5. Místní akční skupina  
     a) Valná hromada  
     b) Programový výbor  
     c) Výběrová komise 
     d) Kontrolní výbor 
 
      
Článek IV. 
 
Správní rada 
 
1. Správní rada je rozhodovacím orgánem Společnosti se zákonem stanovenou pravomocí. 
2. První správní radu jmenovali zakladatelé. 
3. Správní rada má tři členy, a to jednoho zástupce veřejného sektoru, jednoho zástupce nestátních 
neziskových organizací a jednoho zástupce podnikatelského sektoru. 
4. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k 
právním úkonům. 
5.  Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční 
většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady. 
6. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě téže Společnosti. 
7. Funkční období členů Správní rady je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě je možné. 
 
 
Článek V. 
 
Ředitel  
 
1. Ředitel je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. 
2. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává Správní rada.  
3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.  

 
 
Článek VI. 
 
Dozorčí rada 
 
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti se zákonem stanovenou pravomocí. 
2. První dozorčí radu jmenovali zakladatelé. 
3. Dozorčí rada má tři členy, a to jednoho zástupce veřejného sektoru, jednoho zástupce nestátních 



neziskových organizací a jednoho zástupce podnikatelského sektoru.  
4. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k 
právním úkonům. 
5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje nadpoloviční 
většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady. 
6. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě téže Společnosti. 
7. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v Dozorčí radě je možné.  

 

Článek VII. 
 
Shromáždění starostů 
 
1. Shromáždění starostů je profesním shromážděním statutárních zástupců obcí, městysů a měst z 
území působnosti Místní akční skupiny. 
2. Shromáždění starostů rozhoduje nadpoloviční většinou všech zástupců obcí, městysů a měst. 
3. Shromáždění starostů volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří se tímto stávají 
zodpovědnými politiky pro realizaci udržitelného rozvoje regionu. 
4. Předseda shromáždění starostů je navržen do Správní rady Společnosti. 
5. Místopředseda shromáždění starostů je navržen do Dozorčí rady Společnosti.  
6. Úkolem Shromáždění starostů je: 
     a) vykonávat veřejnou kontrolu činnosti Místní akční skupiny, 
     b) zajistit profesní setkávání starostů a jejich vzdělávání, 
     c) definovat priority veřejné správy v regionu. 
 

 
Článek VIII. 
 
Majetkové poměry a hospodaření společnosti 
 
1. Prostředky Společnosti tvoří tyto základní zdroje:  
     a) vstupní jednorázové příspěvky zakladatelů Společnosti, které jsou stanoveny ve výši  
         1 000 Kč, (slovy jedentisíc korun českých), 
     b) dotace a granty, 
     c) dary a dědictví, 
     d) fondy Společnosti, 
     e) vlastní činnost, 
     f) pohledávky. 
2. Prostředky Společnosti mohou být použity pouze k cílům, pro něž byla Společnost zřízena. 
 

 
Článek IX. 
 
Účetnictví společnosti 
 
1. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené s realizací 
SCLLD od ostatních činností: 
2. Roční účetní závěrku musí mít Společnost ověřenu auditorem.  
 

 
Článek X. 
 
Doplňková činnost společnosti 
 
Doplňkovou činností Společnosti je činnost cestovní agentury. 
 



Článek XI. 
 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy z této zakládací smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí ustanoveními 
zákona a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
2. Zákonem ve smyslu této smlouvy se rozumí zákon č. 248/1995 Sb., O obecně prospěšných 
společnostech. 
3. Tato zakládací smlouva byla sepsána a schválena zakladateli dne 9. 12. 2019. 
4. Toto nové úplné znění zakládací smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího sepsání a nahrazuje 
veškerá znění předchozí. 
 

 

Ing. Iva Cucová, MBA     

 
 
Ing. Jiří Falek 
 

 
Mgr. Martin Kupka  

 


