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NÍŽE UVEDENÉHO DNE, M SÍCE A ROKU: 
 
 

1. Mariánskoláze sko, se sídlem T i Sekery 157, 354 73 T i Sekery, I  71203354, jehož jménem 
jedná  na základ  plné moci Quido Vlk, starosta Obce Valy 

 

2. Sdružení Ašsko, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, I  69459401, jehož jménem jedná Luboš 
Pokorný, p edseda sdružení 

 

3. Mikroregion Chebsko, se sídlem nám. Krále Ji ího z Pod brad 14, 350 02 Cheb, I  71196471, 
jehož jménem jedná RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., p edsedkyn  výkonné rady  

 

4. Svazek obcí Kamenné vrchy, se sídlem nám. 5. kv tna 164, 351 37 Luby, I  71175971,  
jehož jménem jedná Jan Strachota, p edseda svazku 

 

5. Zahradní a parková spol. s r.o., se sídlem Ke Kostelu 4/5, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázn , 
I  25205978, jejímž jménem jedná na základ  plné moci Ing. Petr Pot ek 

 

6. Lázn  Františkovy Lázn  a.s., se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázn , I  46887121, 
jejímž jménem jedná na základ  plné moci Ing. Josef Mišovský, ekonomický editel 

 

7. Zem d lské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trst nicích, se sídlem Trst nice 13, 353 01 
Mariánské Lázn , I  00116084, jehož jménem jedná na základ  plné moci Ing. Göran Wohlrab, 
p edseda p edstavenstva  

 

8. Ing. Petr Pot ek, s trvalým pobytem Malé nám stí 233, 354 91 Lázn  Kynžvart, I  40540367, 
r. . 570630/1425 

 

9. TECLAN CZ s.r.o., se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, I  26371367, jejímž jménem 
jedná Michael Machá ek, jednatel 

 

10. Joker z. s., se sídlem Hradební 516/16, 350 02 Cheb, I  26656892, jehož jménem jedná Mgr. Petra 
Lhotáková, lenka p edstavenstva 

 

(všichni výše uvedení sub 1. až 10. spole n  dále jen „Zakladatelé“)  
 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Zakladatelé p edstavují spole enství ob an , nestátních neziskových organizací, subjekt  
soukromé podnikatelské sféry a ve ejné správy (obcí, svazk  obcí a institucí ve ejné moci), 
které spolupracují na rozvoji venkova, zem d lství a p i získávání finan ní podpory pro sv j 
region, nap . z národních program  a z program  Evropské unie, metodou LEADER (Liaison 
Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících 
venkovskou ekonomiku);  

(B) Zakladatelé spolu dne 15. 12. 2005 uzav eli zakládací smlouvu (dále jen „Zakládací smlouva“) 
o založení obecn  prosp šné spole nosti MAS 21, o.p.s. (dále jen „OPS“); Tato Zakládací 
smlouva byla upravena Dohodou o zm n  zakládací smlouvy (Úplné zn ní zakládací smlouvy 
ke dni 17. 3. 2011), Dohodou o zm n  zakládací smlouvy (Úplné zn ní zakládací smlouvy 
ke dni 14. 8. 2014) dále jen „Smlouva“; 

(C) OPS je v sou asné dob  zapsána v rejst íku obecn  prosp šných spole ností vedeném Krajským 
soudem v Plzni v oddíle O, vložka 96; 

(D) Zakladatelé mají zájem zm nit sídlo OPS z p vodní adresy Plze ská 32, Velká Hle sebe,  
PS  354 71 na novou adresu sídla K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb; 

(E) Zakladatelé mají zájem jmenovat leny správní a dozor í rady. 
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BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 
 

I. 
Zm na sídla OPS  

 
Zakladatelé se dohodli, že ke dni podpisu této dohody se m ní sídlo spole nosti MAS 21 o. p. s.  
z  adresy Plze ská 32, Velká Hle sebe, PS  354 71 na novou adresu sídla K Nemocnici 2381/2, 
350 02 Cheb; 
 
Zakladatelé pov ují editele OPS, aby provedl úkony spojené se zápisem zm ny sídla. 
 

II. 
Dohoda o úplném zn ní zakládací smlouvy 

 
S ohledem na shora uvedené sub (A) až (E) se zakladatelé dohodli na následujícím úplném novém zn ní 
zakládací smlouvy:  
 

1. Základní ustanovení 

1.1. Název 
Název OPS zní:  MAS 21, o.p.s. 

1.2. Sídlo 
Sídlem OPS je:  K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb 

1.3. Identifika ní íslo 
OPS bylo p id leno identifika ní íslo 264 08 309. 

1.4. Doba trvání 
OPS je založena na dobu neur itou. 

1.5. Zakladatelé 
 
Zakladateli OPS jsou následující subjekty: 

 

(a) Mariánskoláze sko, se sídlem T i Sekery 157, 354 73 T i Sekery, I  71203354 

(b) Sdružení Ašsko, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, I  69459401 

(c) Mikroregion Chebsko, se sídlem nám. Krále Ji ího z Pod brad 14, 350 02 Cheb, 
I  71196471 

(d) Svazek obcí Kamenné vrchy, se sídlem nám. 5. kv tna 164, 351 37 Luby, I  71175971 

(e) Zahradní a parková spol. s r.o., se sídlem Ke Kostelu 4/5, Úšovice, 353 01 Mariánské 
Lázn , I  25205978 

(f) Lázn  Františkovy Lázn  a.s., se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázn , 
I  46887121 

(g) Zem d lské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trst nicích, se sídlem Trst nice 13, 
353 01 Mariánské Lázn , I  00116084 
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(h) Ing. Petr Pot ek, s trvalým pobytem Malé nám stí 233, 354 91 Lázn  Kynžvart, 
I  40540367, r. . 570630/1425 

(i) TECLAN CZ s.r.o., se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, I  26371367 

(j) Joker z. s., se sídlem Hradební 516/16, 350 02 Cheb, I  26656892 

 
(dále jen „Zakladatelé“) 
 

2. Obecn  prosp šné služby 

2.1. Ú el obecn  prosp šných služeb 
 
OPS byla založena za ú elem poskytování obecn  prosp šných služeb v oblastech všestranného 
udržitelného rozvoje regionu Karlovarského kraje (dále jen „region“), ochrany jeho životního 
prost edí, podpory kultury, t lovýchovy a sportu, v dy a výzkumu, vzd lávání a výchovy 
a ochrany památek. 

2.2. Druh obecn  prosp šných služeb 

2.2.1. OPS bude v souvislosti s ú elem obecn  prosp šných služeb vymezeným v lánku 2.11. této 
Zakládací smlouvy vykonávat následující druhy obecn  prosp šných služeb: 

(a) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

(b) podpora trvale udržitelného rozvoje regionu - zejména innostmi ve prosp ch obcí, 
nestátních neziskových organizací, podnikatelských subjekt  a dalších subjekt  
p sobících v regionu, 

(c) zpracování a realizace rozvojové strategie regionu a rozvoj mezisektorové spolupráce, 

(d) realizace partnerské metody LEADER v regionu, 

(e) rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu pro cestovní ruch a láze ství, 

(f) vytvá ení nových forem a možností využití krajiny, 

(g) ochrana rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prost edku pro rozvoj 
cestovního ruchu a láze ství, 

(h) podpora multifunk ního zem d lství a ochrana životního prost edí, 

(i) iniciování a vyhledávání vhodných projekt  pro rozvoj a obnovu venkova v regionu, 

(j) vyhledávání, zabezpe ování a zpracovávání zdroj , které získala i p evzala pro rozvoj 
regionu, 

(k) služby p i financování projekt  k rozvoji regionu, 

(l) posuzování projekt  k rozvoji regionu, 

(m) koordinace projekt  a produkt  zam ených na rozvoj regionu, 

(n) spolupráce p i realizaci projekt , 

(o) zapojování ve ejnosti do vytvá ení a realizace strategie obnovy venkova na komunální 
a regionální úrovni, 

(p) sou innost s tuzemskými i zahrani ními subjekty majícími vztah nebo p sobícími 
v regionu, 
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(q) p íprava informa ních a metodických materiál  a vzd lávacích pom cek, 

(r) vydavatelská a nakladatelská innost, 

(s) výchova, vzd lávání a informování ve ejnosti, se zvláštním zam ením na d ti a mládež, 

(t) spolupráce na rozvoji lidských zdroj , v etn  po ádání seminá , kurz , školení, 
kulturních a spole enských akcí, 

(u) zajiš ování osv ty a vzd lanosti obyvatel regionu, 

(v) innosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie, pop ípad  jiných zahrani ních 
subjekt  v rámci rozvoje regionu, 

(w) poradenská innost, v etn  poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských 
i zahrani ních zdroj , 

2.2.2. Shora uvedené druhy obecn  prosp šných služeb je možné m nit i dopl ovat rozhodnutím 
správní rady p i zachování ú elu obecn  prosp šných služeb vymezeného v lánku  2.1. této 
Zakládací smlouvy. 

2.3. Zp sob výkonu obecn  prosp šné innosti  
 
K pln ní cíl  vymezených v lánku 2.1. této Zakládací smlouvy bude OPS zejména: 

(a) vstupovat do právních a partnerských vztah  s jinými subjekty v regionu, v eské 
republice a v zahrani í, 

(b) spolupracovat s odborníky, ve ejnou správou, sd lovacími prost edky a dalšími subjekty, 

(c) obracet se s podn ty na orgány ve ejné správy a další subjekty v eské republice 
i v zahrani í. 

2.4. Podmínky poskytování obecn  prosp šných služeb 

2.4.1. Obecn  prosp šné služby budou poskytovány na základ  žádosti t etích osob nebo na návrh 
editele OPS, lena správní rady nebo n kterého ze Zakladatel . 

2.4.2. Posouzení žádosti i návrhu na poskytnutí konkrétního druhu obecn  prosp šné služby provádí 
správní rada OPS, která pro každý p ípad poskytnutí obecn  prosp šné služby stanoví svým 
rozhodnutím konkrétní podmínky.  

2.4.3. O poskytnutí i poskytování obecn  prosp šných služeb uzav e OPS s p íjemcem smlouvu, 
která bude obsahovat podmínky stanovené správní radou. 

3. Dopl kové innosti 

3.1.1. Krom  obecn  prosp šné innosti vymezené v lánku 2. této Zakládací smlouvy  bude OPS 
za ú elem ú inn jšího využití jejích prost edk  vykonávat následující dopl kové innosti: 

(a) pronájem a p j ování v cí movitých, 

(b) poradenská a konzulta ní innost, zpracování odborných studií a posudk  (v etn  
poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských i zahrani ních zdroj ), 

(c) poskytování služeb pro zem d lství, zahradnictví, rybníká ství, lesnictví a myslivost, 

(d) služby v oblasti administrativní správy a služby organiza n  hospodá ské povahy, 

(e) reklamní innost, marketing, mediální zastoupení, 
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(f) fotografické služby, 

(g) vydavatelské innosti, polygrafická výroba, kniha ské a kopírovací práce, 

(h) mimoškolní výchova a vzd lávání, po ádání kurz , školení, v etn  lektorské innosti, 

(i) provozování cestovní agentury a pr vodcovská innost v oblasti cestovního ruchu, 
z izování a provozování infocenter, 

(j) provozování kulturních, kulturn -vzd lávacích a zábavních za ízení, po ádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

(k) provozování t lovýchovných a sportovních za ízení a organizování sportovní innosti, 

(l) pronájem a p j ování nemovitostí a nebytových prostor bez poskytování jiných 
než základních služeb zajiš ujících ádný provoz nemovitostí a nebytových prostor, 

(m) zprost edkování obchodu a služeb, 

(n) velkoobchod a maloobchod, 

(o) výroba, obchod a služby jinde neza azené,  

(p) ubytovací služby, 

(q) hostinská innost. 

3.1.2. Shora uvedené druhy dopl kových inností je možné m nit i dopl ovat rozhodnutím správní 
rady. 

3.1.3. Dopl kové innosti m že OPS vykonávat za úplatu i bezúplatn . 

3.1.4. Výkonem dopl kových inností se OPS nesmí jakkoli ú astnit podnikání jiné osoby. 

 

4. Orgány OPS 

4.1. editel  

4.1.1. editel je statutárním orgánem OPS, jenž ídí její innost a jedná jejím jménem.  

4.1.2. Do p sobnosti editele spadají veškerá rozhodnutí, která nejsou podle sou asného zn ní zákona 
. 248/1995 Sb., o obecn  prosp šných spole nostech (dále jen „ZOPS“) i této Zakládací 

smlouvy sv ena do p sobnosti jiného orgánu OPS i Zakladatel .  

4.1.3. editel musí spl ovat p edpoklady výkonu funkce dle § 9a odst. 1 a 2 ZOPS.  

4.1.4. Prvním editelem byl jmenován RNDr. Ji í Bytel, r. .621005/1650, bytem Pohrani ní stráže 
350, 354 71 Velká Hle sebe. 

4.1.5. editele jmenuje a odvolává správní rada. Funk ní období editele není omezeno. 

4.1.6. editel m že k zabezpe ení innosti OPS z ídit sekretariát OPS (dále jen sekretariát), v etn  
p ípadných detašovaných pracoviš  sekretariátu, stanovit strukturu sekretariátu a zajistit jeho 
personální obsazení. 
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4.1.7. editel m že k zabezpe ení innosti OPS z izovat komise (nap . v souvislosti s ve ejnými 
zakázkami) a pracovní skupiny, p edevším v souladu s principy partnerské metody LEADER, 
a jmenovat jejich leny; takové komise a pracovní skupiny jsou považovány za další orgány 
OPS. 

4.1.8. editel vykonává funkci ve smluvním pom ru bu  obchodn právním nebo pracovn právním. 
O právním režimu smluvního pom ru mezi editelem a OPS a podmínkách smlouvy v etn  výše 
odm ny (mzdy) editele rozhoduje správní rada. 

4.2. Správní rada 

4.2.1. Správní rada je orgánem OPS, který dbá na zachování ú elu, pro který byla založena a na ádné 
hospoda ení s jejím majetkem. Do výlu né p sobnosti správní rady pat í: 

(a) ud lování p edchozího souhlasu k právním úkon m vymezeným v ustanovení § 13 
odst. 1 ZOSP, 

(b) schvalování rozpo tu OPS, 

(c) schvalování ádné a mimo ádné ú etní záv rky a výro ní zprávy OPS, 

(d) schvalování žádostí a podn t  o poskytnutí ve ejn  prosp šných služeb a stanovení 
podmínek, za nichž budou poskytnuty, 

(e) rozhodnutí o zrušení OPS, 

(f) rozhodnutí o vydání i zm nách statutu OPS, 

(g) schvalování vydání i zm n dalších vnit ních p edpis  OPS,  

(h) další rozhodnutí, která do p sobnosti správní rady výslovn  sv uje zákon nebo 
tato Zakládací smlouva.  

4.2.2. Správní rada má šest len . leny správní rady ke dni sepsání tohoto nového úplného zn ní 
zakládací smlouvy jsou: 

(a) Martina Pospíšilová, r. . 766206/1836, trvalý pobyt Krásná 79, 352 01 Aš 

(b) Kamila ervenková, r. . 756005/0630, trvalý pobyt Podhradí 251, 352 01 Aš 

(c) Miloslav Pernica, r. . 610410/1795, trvalý pobyt nám stí Republiky 160, 354 91 Lázn  
Kynžvart 

(d) Ing. Petr Pot ek, r. . 570630/1425, trvalý pobyt Malé nám stí 233, 354 91 Lázn  
Kynžvart 

(e) Mgr. Stanislav K íž, r. . 761227/3526, trvalý pobyt Textilní 28, 352 01 Aš 

(f) Mgr. Petra Lhotáková, r. . 686018/1460, trvalý pobyt Palackého 7, 350 02 Cheb  

4.2.3. Funk ní období len  správní rady je t íleté. Op tovné lenství ve správní rad  je možné. 

4.2.4. leny správní rady jmenují a odvolávají Zakladatelé  

4.2.5. T etina len  správní rady je jmenována Zakladateli na základ  návrhu nestátních neziskových 
organizací, t etina na základ  návrhu podnikatelských subjekt  a t etina na základ  návrhu 
subjekt  ve ejné správy. 
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4.2.6. Zakladatelé mohou odvolat lena správní rady jestliže: 

(a) p estane-li tento spl ovat podmínky pro lenství ve správní rad  podle § 10 odst. 3 
ZOPS nebo 

(b) porušil-li závažným zp sobem Zakládací smlouvu nebo statut OPS nebo  

(c) dlouhodob  nevykonává ádn  svou funkci, zejména pokud se opakovan  neú astní 
zasedání i rozhodování správní rady nebo opakovan  neplní úkoly uložené správní 
radou.  

4.2.7. Z d vodu uvedeného v lánku 4.2.6(c) této Zakládací smlouvy je oprávn na odvolat z funkce 
lena správní rady svým rozhodnutím sama správní rada. K tomuto rozhodnutí je t eba souhlasu 

nadpolovi ní v tšiny všech len  správní rady. 

4.2.8. V p ípad , že lenství n kterého lena správní rady jakýmkoli zp sobem zanikne, aniž 
Zakladatelé nejpozd ji do 20 dn  od zániku jeho funkce jmenují nového lena, je správní rada 
oprávn na svým rozhodnutím kooptovat nového lena správní rady dle vlastního výb ru.  

4.2.9. O kooptaci informuje správní rada všechny Zakladatele do 20 dn  od rozhodnutí o kooptaci 
spolu se žádostí o její schválení. Nejpozd ji do 20 dn  od doru ení žádosti o schválení kooptace 
mohou Zakladatelé vyjád it sv j nesouhlas. Nevyjád í-li Zakladatelé i n který z nich 
v uvedené lh t  nesouhlas s kooptací nebo nevyjád í-li se v bec, má se za to, že volba nového 
lena správní rady formou kooptace byla Zakladateli schválena. 

4.2.10. lenové správní rady volí ze svého st edu p edsedu správní rady, který svolává a ídí zasedání 
správní rady. V dob  jeho nep ítomnosti ur í lenové správní rady ze svých len  
p edsedajícího zasedání. Správní rada koná zasedání nejmén  jednou ro n .  

4.2.11. S výjimkou rozhodnutí dle lánku 4.2.7. a 4.2.12. této Zakládací smlouvy rozhoduje správní 
rada prostou v tšinou hlas  svých len  p ítomných na zasedání správní rady. Správní rada je 
usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání p ítomni nejmén  t i její lenové. P i rozhodování je 
hlasovací právo len  správní rady rovné. P i rovnosti hlas  rozhoduje hlas p edsedy správní 
rady, v p ípad  jeho neú asti na jednání hlas p edsedajícího jednání. 

4.2.12. Správní rada m že rozhodovat též mimo zasedání. V takovém p ípad  zašle p edseda správní 
rady všem len m návrh usnesení s výzvou, aby se k n mu vyjád ili v ur ené lh t . Usnesení je 
schváleno, pokud jej v ur ené lh t  výslovn  schválí všichni lenové správní rady.  

4.2.13. editel a lenové dozor í rady jsou oprávn ni ú astnit se zasedání správní rady a musí jim být 
ud leno slovo, pokud o n  požádají. 

4.2.14. Za správní radu jedná navenek p edseda správní rady samostatn  nebo dva lenové správní rady 
spole n . Za správní radu se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytišt nému jménu 
a funkci p ipojí sv j podpis p edseda správní rady samostatn  nebo dva lenové správní rady 
spole n . 

4.2.15. Správní rada m že z izovat orgány (výb rová komise, finan ní komise, programový výbor, 
pracovní skupina pro ženy, pracovní skupina pro d ti a mládež, aj.) a jmenovat jejich leny.  

4.2.16. Za výkon funkce mohou lenové správní rady pobírat odm nu. O výši odm ny rozhodují 
Zakladatelé na návrh správní rady. 

4.2.17. Správní rada m že ve statutu vytvo it další fakultativní orgány spole nosti a vymezit zde jejich 
pravomoci. 
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4.3. Dozor í rada 

4.3.1. Dozor í rada je kontrolním orgánem OPS. Dozor í rada vykonává tyto innosti: 

(a) p ezkoumává ádnou a mimo ádnou ú etní záv rku a výro ní zprávu OPS, 

(b) nejmén  jedenkrát ro n  podává zprávu editeli a správní rad  o výsledcích své kontrolní 
innosti, 

(c) dohlíží na to, že OPS vyvíjí innost v souladu se zákony a Zakládací smlouvou, 

(d) vykonává další innosti, které do její p sobnosti sv uje ZOPS. 
 

4.3.2. Funk ní období len  dozor í rady je t íleté. Op tovné lenství v dozor í rad  je možné. 

4.3.3. Dozor í rada má t i leny. leny dozor í rady ke dni sepsání tohoto nového úplného zn ní 
zakládací smlouvy jsou: 

(a) Jitka B lohoubková, r. . 645928/1620, trvalý pobyt Plze ská 172, 353 01 Drmoul 

(b) Michael Vl ek, r. .801130/2299, trvalý pobyt Krásné 64, 354 73 T i Sekery 

(c) Jan Strachota, r. . 740331/1861, trvalý pobyt K ižovatka 115, 351 34 Skalná 

4.3.4. Dozor í rada je usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání p ítomni nejmén  dva její lenové. 

4.3.5. O vzniku lenství, zániku funkce, kooptaci a zp sobu rozhodování dozor í rady platí p im en  
ustanovení lánk  4.2.4. až 4.2.12. této Zakládací smlouvy.  

4.3.6. editel OPS a p edseda správní rady jsou oprávn ni ú astnit se zasedání dozor í rady a musí 
jim být ud leno slovo, pokud o n  požádají. 

4.3.7. Za dozor í radu jedná navenek p edseda dozor í rady samostatn  nebo dva lenové dozor í rady 
spole n . Za dozor í radu se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytišt nému jménu 
a funkci p ipojí sv j podpis p edseda dozor í rady samostatn  nebo dva lenové dozor í rady 
spole n . 

4.3.8. Za výkon funkce mohou lenové dozor í rady pobírat odm nu. O výši odm ny rozhodují 
Zakladatelé na návrh dozor í rady. 

 

5. Ustanovení spole ná a záv re ná 

5.1. Vklady 
 
Do OPS nebyly p i jejím založení vloženy žádné pen žité ani nepen žité vklady. 

5.2. Právní úprava 
 
Vztahy, práva a povinnosti touto Zakládací smlouvu neupravené se ídí ustanoveními ZOPS. 

5.3. Platnost a ú innost 

Toto úplné zn ní Zakládací smlouvy je platné a ú inné dnem jeho podpisu všemi Zakladateli. 

 
 






