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Příloha č. 1 k 3-PR-2021 

 

Změna stanov zájmového sdružení právnických osob  

„Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob“ 
 

 

1. Text článku I. odst. (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 

(2) Sídlem sdružení je Akademická 409, Terezín, PSČ 411 55. 

 

2. Text článku II. se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 

(1) Sdružení v období od 18. 8. 2009 do 31. 7. 2020 úspěšně realizovalo projekt „Terezín 

– projekt oživení historických památek“ spočívající v  rekonstrukci památkových 

objektů v k.ú. Terezín ve vlastnictví města Terezín, k podpoře sociálního 

a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb. Současně a 

následně sdružení vyvíjelo činnost s tímto související. Členové sdružení se rozhodli i 

po skončení udržitelnosti projektu pokračovat v započaté činnosti, dále ji významně 

rozvinout a v tomto smyslu v roce 2021 přistupují k úpravě původního účelu sdružení. 

 

(2) Účelem sdružení je:  

a) Zajištění přípravy a realizace oprav, revitalizace a případné provozování 

vybraných objektů historické pevnosti Terezín ve vlastnictví města Terezín, 

minimálně po dobu čerpání dotace na rekonstrukci a udržitelnosti uvedené 

v dotačních podmínkách nebo podmínkách výpůjčky mezi městem Terezín a 

sdružením za účelem oživení města a rozvojem cestovního ruchu. A to vše s cílem 

zajištění záchrany těchto památek a podpory kulturního, sociálního a 

ekonomického rozvoje města Terezín a jeho okolí.   

b) Provozování, správa a údržba vybraných objektů historické pevnosti Terezín, a to 

vše s cílem prezentace jedinečné historie a kulturní hodnoty, oživení objektů a 

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

dalších aktivit. 

c) Rozvoj cestovního ruchu ve městě Terezín a jeho okolí. 

 

(3) Předmětem činnosti sdružení je:      

a) Péče o vybraný majetek se zvláštním zřetelem na uchování památkových 

a architektonických hodnot historické pevnosti Terezín. 

b) Příprava projektů a projektové dokumentace pro budoucí opravy vybraných 

objektů v historické pevnosti Terezín. 

c) Hledání nových cest k využití vybraných objektů a částí opevnění Terezína včetně 

hledání partnerů pro tyto aktivity. 

d) Organizace, vedení a kontrola průběhu obnovy vybraných objektů v historické 

pevnosti Terezín. 

e) Provozování, správa a běžná údržba vybraných objektů  v rozsahu pevnostního 

města Terezín a s tím související činnosti.  

f) Zajišťování zpřístupnění vybraných objektů, jejich návštěvnického provozu, 

včetně průvodcovského servisu. 

g) Příprava, pořádání a provozování expozic, výstav, volnočasových muzejně 

pedagogických aktivit, prohlídkových okruhů, odborných konferencí, přednášek, 

sympozií, seminářů, exkurzí, výletů, dílen, soutěží, dalších kulturně 



společenských, sportovních a vzdělávacích akcí a programů vyplývajících 

z předmětu činnosti.  

h) Zajišťování propagace a mediální prezentace. Poskytování reklamní, propagační a 

informační služby související s předmětem činnosti. Spolupráce na projektech 

k podpoře cestovního ruchu a účast na projektech jiných organizací podobného 

zaměření. Zajišťování výroby a prodeje propagačních materiálů, katalogů, 

nahrávek, upomínkových předmětů a dalšího zboží propagující předmět činnosti. 

Zprostředkování informací k tématu odborné činnosti vydáváním, veřejným 

šířením a prodejem periodických i neperiodických tiskovin, publikací, audio a 

video nahrávek, CD-ROM a dalších pomůcek. Zpracovávání odborných rešerší a 

posudků. (Minimálně jeden exemplář těchto materiálů sdružení uchovává pro 

účely archivace a vede jejich evidenci.) 

i) Pořizování filmových a jiných záznamů, pořizování kopií dokumentů, replik a 

rozmnoženin sbírkových předmětů, pořizování a poskytování fotografií, filmů, 

negativů, nahrávek. (Minimálně jeden exemplář těchto materiálů sdružení 

uchovává pro účely archivace a vede jejich evidenci.) 

j) Pronajímání dočasně nevyužívaných prostor ve spravovaných objektech v souladu 

se svým účelem, s jejich kulturním posláním, památkovými hodnotami a 

podmínkami stanovenými v příslušných smlouvách o výpůjčce těchto objektů, 

pakliže v nich je souhlas s pronájem uveden.  

k) Provádění výzkumu a šíření jeho výsledků, zejména prostřednictvím publikování, 

výuky nebo přenosu technologií. 

l) Shromažďování, uchovávání a prezentace předmětů kulturní hodnoty, zejména 

z oblasti pevnostního stavitelství, popř. v příbuzných oborech, na základě 

vědeckého poznání a vlastní činnosti. Pořizování a uchovávání písemné, 

obrazové, zvukové a jiné dokumentace k předmětům kulturní hodnoty. Prezentace 

předmětů a jejich vědeckého poznání probíhá zejména prostřednictvím stálých 

expozic a krátkodobých výstav, přednáškovou a vlastní publikační činností 

v České republice a v zahraničí.  

m) Spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, o.p.s. v rámci destinačního 

managementu v Ústeckém kraji. 

n) Realizace mezinárodní spolupráce, včetně projektů. 

o) Další související činnosti k zajištění účelu sdružení. 

 

3. Text článku VI. odst. (3) písm. w) se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

w) rozhodování o mezinárodní spolupráci, včetně realizace projektů, 

 

4. V článku VI. odst. (3) se doplňuje písm. z) s tímto zněním (původní text písm. w): 

x) rozhodování v dalších věcech, které si správní rady vyhradí. 

 

5. Text článku XIII. se ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

 

Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 

 


