
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Destinační agentura Krušné hory o.p.s. - Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory - možnost 
opakovaného členství ve správní i dozorčí radě

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.2-1 Název: bod 17.2 priloha 1 black verze.pdf
Dodatek č.2 k Zakládací smlouvě 
obecně prospěšné společnosti 
Destinační agentura Krušné hory

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Destinační agentura Krušné hory o.p.s. 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. požádala zakladatele o změnu zakládací smlouvy dodatkem č.2, 
který ruší odstavec 4 v čl. IX ve znění „Člen správní rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě jdoucí 
funkčním období. Po šestiletém členství ve správní radě smí být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po 
uplynutí jednoho roku“ a odstavec 4 v čl. X ve znění „Člen dozorčí rady nesmí být ve funkci déle než dvě po 
sobě jdoucí funkčním období. Po šestiletém členství v dozorčí radě smí být stejná osoba opět jejím členem 
nejdříve po uplynutí jednoho roku“.
Členství v orgánech Destinační agentury Krušné hory nejsou finančně odměněna. Zakladatelé občanská 
sdružení a obchodní společnosti nemohou personálně zajistit orgány společnosti v případě zachování 
povinnosti omezeného šestiletého členství.
Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb. Hlava IV &11 odst. 2. opětovné členství ve 
správní i dozorčí radě obecně prospěšné společnosti umožňuje.
O členech správní i dozorčí rady rozhodují zakladatelé. Každý zakladatel může navrhnout odvolání člena 
správní i dozorčí rady i během tříletého funkčního období. Právo zakladatelů rozhodovat o členech správní a 
dozorčí rady nebude dodatkem č. 2 k zakládací smlouvě společnosti nijak omezeno.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 14. 11. 2018

Podpis zpracovatele:  Martina Dudová 12. 11. 2018


