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ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA 
 

Terezín-město změny, zájmového sdružení  

právnických osob 
založeného dle ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I.  

Zakladatelé 

Zakládajícími členy sdružení jsou: 

(1) Ústecký kraj, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01,  

IČ 70892156, zastoupený Janou Vaňhovou, hejtmankou, 

(2) město Terezín, se sídlem nám. ČSA 179, Terezín, PSČ 411 55,  IČ 00264474, 

zastoupené Čechovou Růženou, starostkou. 

 

II.  

Název a sídlo 

Zakladatelé se dnešního dne dohodli na založení zájmového sdružení právnických osob 

(dále jen „sdružení“) ve smyslu ustanovení § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž: 

(1) Název sdružení zní: „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“  

(2) Sídlem sdružení je Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02. 

 

 

III.  

Účel sdružení  

Účelem sdružení je: 

a) příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických 

památek“ spočívajícího v  rekonstrukci památkových objektů v k.ú. Terezín ve 

vlastnictví města Terezín, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením 

nových kulturních a jiných služeb, financovaného z Integrovaného operačního 

programu (IOP) v rámci prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje; 

b) sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s Městem Terezín, na jejímž základě se 

sdružení po dobu jeho trvání stane vypůjčitelem památkových objektů  dle článku 

II. odst. 1 písm. a) těchto stanov; 

c) výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle článku II. odst. 

1 písm. a) těchto stanov, po dobu trvání sdružení, pro postupnou záchranu a 

obnovu jedinečného komplexu pevnostního systému, oživení bývalých armádních 

objektů a jejich využití pro poskytování a rozvoj vzdělávacích, společenských a 

kulturních aktivit, 

d) zkracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného 

projektu „Terezín-projekt oživení historických památek“ a poskytování informací 

o vlastních zkušenostech s realizací tohoto projektu a s jeho výsledky dalším 

zájemcům o přípravu a realizaci obdobných projektů. 
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IV.  

Práva a povinnosti zakladatelů, stanovy 

(1) Úprava práv a povinností zakladatelů v postavení členů sdružení a úprava právní 

a organizační struktury sdružení jsou obsaženy ve stanovách sdružení. 

(2) K této zakladatelské smlouvě jsou přiloženy a její nedílnou součástí jsou stanovy 

sdružení (příloha č. 1 této smlouvy), které byly schváleny oběma zakladateli. 

(3) Zakladatelé touto smlouvou dále sjednávají tato práva a povinnosti při naplňování 

zakladatelského záměru:  

a) Ústecký kraj se zavazuje pro potřeby sdružení při realizaci úkonů k naplnění 

účelu podle čl. III této smlouvy poskytnout své personální a materiální 

kapacity a zabezpečit zpracování agendy sdružení související s těmito úkony.  

(4) Při provádění úkonů pro potřeby sdružení postupují zavázaní zakladatelé samostatně, 

přičemž jsou vázáni účelem sdružení. 

 

 

V.  

Jednání jménem sdružení - statutární orgán  

(1) Statutárním orgánem sdružení je ředitel. Ředitel sdružení jedná jménem sdružení.  

(2) V případě, že není ředitel jmenován nebo nevykonává svou funkci, jedná jménem 

sdružení předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.  

            (3) Při jednání jménem sdružení se jednající osoby podepisují tak, že k názvu sdružení  

          připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením zastávané funkce. 

 

 

VI.  

Oprávnění k podání návrhu na zápis sdružení do registru 

Zakladatelé touto smlouvou zmocňují Ústecký kraj k podání návrhu na zápis sdružení do 

registru sdružení vedeného u krajského úřadu a Ústecký kraj toto zmocnění přijímá. 

 

 

 

VII.  

Závěrečná ustanovení 

(1) Nestanoví-li tato zakladatelská smlouva nebo stanovy sdružení jinak, platí ustanovení 

obecně platných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku. 

(2) Tato zakladatelská smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jednom 

obdrží každý člen sdružení, jedno bude uloženo v archivu sdružení a jedno bude 

přiloženo k návrhu na zápis do registru sdružení.  

(3) Zakladatelská smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma 

zakládajícími členy sdružení. 

(4) Tato zakladatelská smlouva je uzavřena na dobu určitou, a  to do 

31.12.202031.12.2021 a její zánik je vázán na zánik sdružení upravený ve stanovách 

sdružení. 

(5) Členové sdružení prohlašují, že zakladatelskou smlouvu a stanovy sdružení projednali 

v příslušných orgánech, schválili stanovy sdružení a jsou oprávněni tuto smlouvu 

podepsat. 
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V Ústí nad Labem dne ............................... V Terezíně dne ............................. 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                 _________________________ 

        Ústecký  kraj       město Terezín 
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Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Tato  smlouva včetně stanov  byla  projednána  na  zasedání Zastupitelstva Ústeckého 

kraje dne 24.6.2009  a schválena usnesením č. 31/6Z/2009. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

…………………………………………… 

Ústecký kraj, Jana Vaňhová, hejtmanka 

 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Tato   smlouva včetně stanov  byla   projednána   na zasedání Zastupitelstva města Terezín 

dne 15.6.2009  a schválena usnesením č. 7/3-9/2009. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

…………………………………………… 

Terezín, Růžena Čechová, starostka 

 


