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NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
 

1. Mariánskolázeňsko, se sídlem Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, IČ 71203354, jehož jménem 

jedná Dagmar Strnadová, předsedkyně výkonné rady 
 

2. Sdružení obcí a firem – Chebská pánev, se sídlem Tuřany 7, 350 02 Cheb, IČ 70912173, jehož 

jménem jedná MVDr. Miloslava Hošková, předsedkyně sdružení 
 

3. Sdružení Ašsko, se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš, IČ 69459401, jehož jménem jedná Luboš 

Pokorný, předseda sdružení 
 

4. Mikroregion Chebsko, se sídlem Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČ 71196471, 

jehož jménem jedná Mgr. Vladimír Hartmann, předseda výkonné rady 
 

5. Svazek obcí Kamenné vrchy, se sídlem Nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČ 71175971, jehož 

jménem jedná Jan Strachota, předseda svazku 
 

6. Zahradní a parková spol. s r.o., se sídlem Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25205978, 

jejímž jménem jedná Michael Vlček, jednatel 
 

7. Lázně Františkovy Lázně a.s., se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 46887121, 

jejímž jménem jedná na základě plné moci Ing. Josef Mišovský, ekonomický ředitel 
 

8. Zemědělské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích, se sídlem Trstěnice 13, 353 01 

Mariánské Lázně, IČ 00116084, jehož jménem jednají Ing. Göran Wohlrab, předseda představenstva 

a Jaroslav Zeman, místopředseda představenstva 
 

 

9. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ  DL a.s., se sídlem Karlovarská 156/38, 350 02 Cheb, IČ 49196715, jejímž 

jménem jedná na základě plné moci Mariánskolázeňsko, zastoupené Dagmar Strnadovou, 

předsedkyní výkonné rady 
 

10. Ing. Petr Potůček, s trvalým pobytem Malé Náměstí 233, 354 91 Lázně Kynžvart, IČ 40540367, 

r.č. 570630/1425 
 

11. TECLAN CZ s.r.o., se sídlem Svobody 565/25, 350 02 Cheb, IČ 26371367, jejímž jménem 

jedná Michael Macháček, jednatel 
 

12. Joker o.s., se sídlem Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČ 26656892, jehož jménem jedná na základě 

plné moci Mgr. Petra Lhotáková, manažerka 
 

(všichni výše uvedení sub 1. až 12. společně dále jen „Zakladatelé“)  
 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Zakladatelé představují společenství občanů, nestátních neziskových organizací, subjektů 

soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), 

které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory pro svůj 

region, např. z národních programů a z programů Evropské unie, metodou LEADER (Liaison 

Entre Actions Développement de l´Économie Rurale - Propojení aktivit rozvíjejících 

venkovskou ekonomiku);  

(B) Zakladatelé spolu dne 15. 12. 2005 uzavřeli zakládací smlouvu (dále jen „Zakládací smlouva“) 

o založení obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen „OPS“); Tato Zakládací 

smlouva byla upravena Dohodou o změně zakládací smlouvy (Úplné znění zakládací smlouvy 

ke dni 17. 3. 2011), dále jen „Smlouva „ 

(C) OPS je v současné době zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle O, vložka 96; 
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(D) Zakladatelé mají zájem změnit původní znění Zakládací smlouvy v ustanoveních týkajících se 

způsobu jmenování a odvolání správní rady a dozorčí rady zakladateli a rozšířit kompetence 

správní rady; 

(E) Zakladatelé mají zájem jmenovat členy správní a dozorčí rady; 

(F) Společnost ZÁPADNÍ STAVEBNÍ  DL a.s. nemá již nadále zájem účastnit se OPS jako její 

zakladatel 

(G) Sdružení obcí a firem - Chebská pánev nemá již nadále zájem účastnit se OPS jako její 

zakladatel 

 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

 

I. 

Ukončení účasti zakladatelů 

 

Zakladatelé se dohodli, že ke dni podpisu této dohody zaniká účast : 

 Společnosti ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s., se sídlem Karlovarská 156/38, 350 02 Cheb, IČ: 

49196715  

 Zájmového sdružení právnických osob Sdružení obcí a firem - Chebská pánev, se sídlem Tuřany 7, 

350 02 Cheb, IČ: 70912173 

 

coby zakladatelů OPS. Oba výše uvedení souhlasí se zánikem všech svých práv a povinností 

plynoucích z postavení zakladatelů OPS. 

 

Zakladatelé pověřují ředitele OPS, aby provedl výmaz společnosti ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s. a 

zájmového sdružení právnických osob Sdružení obcí a firem - Chebská pánev z obchodního rejstříku jakožto 

zakladatelů. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s. a Sdružení obcí a firem - Chebská pánev s výmazem souhlasí. 

 

II. 

Dohoda o úplném znění zakládací smlouvy 

 

S ohledem na shora uvedené sub (A) až (G) a na ukončení účasti společnosti ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL 

a.s.a zájmového sdružení obcí a firem - Chebská pánev v OPS se zbývající zakladatelé dohodli na 

následujícím úplném novém znění zakládací smlouvy:  

 

1. Základní ustanovení 

1.1. Název 

Název OPS zní:  MAS 21, o.p.s. 

1.2. Sídlo 

Sídlem OPS je:  Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, PSČ 354 71 

1.3. Identifikační číslo 

OPS bylo přiděleno identifikační číslo 264 08 309. 

1.4. Doba trvání 

OPS je založena na dobu neurčitou. 

1.5. Zakladatelé 

 

Zakladateli OPS jsou následující subjekty: 
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(a) Mariánskolázeňsko, se sídlem Tři Sekery 157, 354 73 Tři Sekery, IČ 71203354 

(b) Sdružení Ašsko, se sídlem Kamenná 52, 352 01 Aš, IČ 69459401 

(c) Mikroregion Chebsko, se sídlem Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb, IČ 

71196471 

(d) Svazek obcí Kamenné vrchy, se sídlem Nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČ 

71175971 

(e) Zahradní a parková spol. s r.o., se sídlem Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 

25205978 

(f) Lázně Františkovy Lázně a.s., se sídlem Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 

46887121 

(g) Zemědělské družstvo “ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích, se sídlem Trstěnice 13, 

353 01 Mariánské Lázně, IČ 00116084 

(h) Ing. Petr Potůček, s trvalým pobytem Malé Náměstí 233, 354 91 Lázně Kynžvart, IČ 

40540367, r.č. 570630/1425 

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

(j) Joker o.s., se sídlem Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČ 26656892 

 

(dále jen „Zakladatelé“) 

 

2. Obecně prospěšné služby 

2.1. Účel obecně prospěšných služeb 

 

OPS byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech všestranného 

udržitelného rozvoje regionu Karlovarského kraje (dále jen „region“), ochrany jeho životního 

prostředí, podpory kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy a 

ochrany památek. 

2.2. Druh obecně prospěšných služeb 

2.2.1. OPS bude v souvislosti s účelem obecně prospěšných služeb vymezeným v článku 2.1. této 

Zakládací smlouvy  vykonávat následující druhy obecně prospěšných služeb: 

(a) koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech, 

(b) podpora trvale udržitelného rozvoje regionu - zejména činnostmi ve prospěch obcí, 

nestátních neziskových organizací, podnikatelských subjektů a dalších subjektů 

působících 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 lázeňství, 

(f) vytváření nových forem a možností využití krajiny, 
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(g) ochrana rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj 

cestovního ruchu a lázeňství, 

(h) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí, 

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

(j) vyhledávání, zabezpečování a zpracovávání zdrojů, které získala či převzala pro rozvoj 

regionu, 

(k) služby při financování projektů k rozvoji regionu, 

(l) posuzování projektů k rozvoji regionu, 

(m) koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu, 

(n) spolupráce při realizaci projektů, 

(o) zapojování veřejnosti do vytváření a realizace strategie obnovy venkova na komunální 

a regionální úrovni, 

(p) součinnost s tuzemskými i zahraničními subjekty majícími vztah nebo působícími 

v regionu, 

(q) příprava informačních a metodických materiálů a vzdělávacích pomůcek, 

(r) vydavatelská a nakladatelská činnost, 

(s) výchova, vzdělávání a informování veřejnosti, se zvláštním zaměřením na děti a mládež, 

(t) spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, 

kulturních a společenských akcí, 

(u) zajišťování osvěty a vzdělanosti obyvatel regionu, 

(v) činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie, popřípadě jiných zahraničních 

subjektů v rámci rozvoje regionu, 

(w) poradenská činnost, včetně poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských 

i zahraničních zdrojů, 

2.2.2. Shora uvedené druhy obecně prospěšných služeb je možné měnit či doplňovat rozhodnutím 

správní rady při zachování účelu obecně prospěšných služeb vymezeného v článku  2.1. této 

Zakládací smlouvy. 

2.3. Způsob výkonu obecně prospěšné činnosti  

 

K plnění cílů vymezených v článku 2.1. této Zakládací smlouvy bude OPS zejména: 

(a) vstupovat do právních a partnerských vztahů s jinými subjekty v regionu, v České 

republice a v zahraničí, 

(b) spolupracovat s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty, 

(c) obracet se s podněty na orgány veřejné správy a další subjekty v České republice i 

v zahraničí. 

2.4. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

2.4.1. Obecně prospěšné služby budou poskytovány na základě žádosti třetích osob nebo na návrh 

ředitele OPS, člena správní rady nebo některého ze Zakladatelů. 
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2.4.2. Posouzení žádosti či návrhu na poskytnutí konkrétního druhu obecně prospěšné služby provádí 

správní rada OPS, která pro každý případ poskytnutí obecně prospěšné služby stanoví svým 

rozhodnutím konkrétní podmínky.  

2.4.3. O poskytnutí či poskytování obecně prospěšných služeb uzavře OPS s příjemcem smlouvu, 

která bude obsahovat podmínky stanovené správní radou. 

3. Doplňkové činnosti 

3.1.1. Kromě obecně prospěšné činnosti vymezené v článku 2. této Zakládací smlouvy  bude OPS za 

účelem účinnějšího využití jejích prostředků vykonávat následující doplňkové činnosti: 

(a) pronájem a půjčování věcí movitých, 

(b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků (včetně 

poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů), 

(c) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, 

(d) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 

(e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 

(f) fotografické služby, 

(g) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, 

(h) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

(i) provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, 

zřizování a provozování infocenter, 

(j) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, 

(k) provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, 

(l) pronájem a  půjčování nemovitostí a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor, 

(m) zprostředkování obchodu a služeb, 

(n) velkoobchod a maloobchod, 

(o) výroba, obchod a služby jinde nezařazené,  

(p) ubytovací služby, 

(q) hostinská činnost. 

3.1.2. Shora uvedené druhy doplňkových činností je možné měnit či doplňovat rozhodnutím správní 

rady. 

3.1.3. Doplňkové činnosti může OPS vykonávat za úplatu i bezúplatně. 

3.1.4. Výkonem doplňkových činností se OPS nesmí jakkoli účastnit podnikání jiné osoby. 
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4. Orgány OPS 

4.1. Ředitel  

4.1.1. Ředitel je statutárním orgánem OPS, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem.  

4.1.2. Do působnosti ředitele spadají veškerá rozhodnutí, která nejsou podle současného znění zákona 

č. 248/1995 Sb. , o obecně prospěšných společnostech ( dále jen „ZOPS“)  či této Zakládací 

smlouvy svěřena do působnosti jiného orgánu OPS či Zakladatelů.  

4.1.3. Ředitel musí splňovat předpoklady výkonu funkce dle § 9a odst. 1 a 2 ZOPS.  

4.1.4. Prvním ředitelem byl jmenován RNDr. Jiří Bytel, r.č. 621005/1650, bytem Pohraniční stráže 

350, 354 71 Velká Hleďsebe. 

4.1.5. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období ředitele není omezeno. 

4.1.6. Ředitel může k zabezpečení činnosti OPS zřídit sekretariát OPS (dále jen sekretariát), včetně 

případných detašovaných pracovišť sekretariátu, stanovit strukturu sekretariátu a zajistit jeho 

personální obsazení. 

4.1.7. Ředitel může k zabezpečení činnosti OPS zřizovat komise (např. v souvislosti s veřejnými 

zakázkami) a pracovní skupiny, především v souladu s principy partnerské metody LEADER, a 

jmenovat jejich členy; takové komise a pracovní skupiny jsou považovány za další orgány OPS. 

4.1.8. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru buď obchodněprávním nebo pracovněprávním. O 

právním režimu smluvního poměru mezi ředitelem a OPS a podmínkách smlouvy včetně výše 

odměny (mzdy) ředitele rozhoduje správní rada. 

4.2. Správní rada 

4.2.1. Správní rada je orgánem OPS, který dbá na zachování účelu, pro který byla založena a na řádné 

hospodaření s jejím majetkem. Do výlučné působnosti správní rady patří: 

(a) udělování předchozího souhlasu k právním úkonům vymezeným v ustanovení § 13 odst. 

1 ZOSP, 

(b) schvalování rozpočtu OPS, 

(c) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy OPS, 

(d) schvalování žádostí a podnětů o poskytnutí veřejně prospěšných služeb a stanovení 

podmínek, za nichž budou poskytnuty, 

(e) rozhodnutí o zrušení OPS, 

(f) rozhodnutí o vydání či změnách statutu OPS, 

(g) schvalování vydání či změn dalších vnitřních předpisů OPS,  

(h) další rozhodnutí, která do působnosti správní rady výslovně svěřuje zákon nebo tato 

Zakládací smlouva.  

4.2.2. Správní rada má šest členů. Členy správní rady ke dni sepsání tohoto nového úplného znění 

zakládací smlouvy jsou: 

(a) Martina Pospíšilová, r. č. 766206/1836, trvalý pobyt Krásná 79, 352 01 Aš 
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(b) Jan Strachota, r. č. 740331/1861, trvalý pobyt Křižovatka 115, 351 34 Skalná 

(c) Miloslav Pernica, r. č. 610410/1795, trvalý pobyt Nám. Republiky 160, 354 91 Lázně 

Kynžvart 

(d) Ing. Petr Potůček, r. č. 570630/1425, trvalý pobyt Malé náměstí 233, 354 91 Lázně 

Kynžvart 

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

(f) Bc. Miloš Vondrášek, r. č. 730124/1838, trvalý pobyt Libá 203, 351 35 Libá 

4.2.3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné. 

4.2.4. Členy správní rady jmenují a odvolávají Zakladatelé  

4.2.5. Třetina členů správní rady je jmenována Zakladateli na základě návrhu nestátních neziskových 

organizací, třetina na základě návrhu podnikatelských subjektů a třetina na základě návrhu 

subjektů veřejné správy. 

4.2.6. Zakladatelé mohou odvolat člena správní rady jestliže: 

(a) přestane-li tento splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 

ZOPS nebo 

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

(c) dlouhodobě nevykonává řádně svou funkci, zejména pokud se opakovaně neúčastní 

zasedání či rozhodování správní rady nebo opakovaně neplní úkoly uložené správní 

radou.  

4.2.7. Z důvodu uvedeného v článku 4.2.6(c) této Zakládací smlouvy je oprávněna odvolat z funkce 

člena správní rady svým rozhodnutím sama správní rada. K tomuto rozhodnutí je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů správní rady. 

4.2.8. V případě, že členství některého člena správní rady jakýmkoli způsobem zanikne, aniž 

Zakladatelé nejpozději do 20 dnů od zániku jeho funkce jmenují nového člena, je správní rada 

oprávněna svým rozhodnutím kooptovat nového člena správní rady dle vlastního výběru.  

4.2.9. O kooptaci informuje správní rada všechny Zakladatele do 20 dnů od rozhodnutí o kooptaci 

spolu se žádostí o její schválení. Nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti o schválení kooptace 

mohou Zakladatelé vyjádřit svůj nesouhlas. Nevyjádří-li Zakladatelé či některý z nich 

v uvedené lhůtě nesouhlas s kooptací nebo nevyjádří-li se vůbec, má se za to, že volba nového 

člena správní rady formou kooptace byla Zakladateli schválena. 

4.2.10. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady, který svolává a řídí zasedání 

správní rady. V době jeho nepřítomnosti určí členové správní rady ze svých členů 

předsedajícího zasedání. Správní rada koná zasedání nejméně jednou ročně.  

4.2.11. S výjimkou rozhodnutí dle článku 4.2.7. a 4.2.12. této Zakládací smlouvy rozhoduje správní 

rada prostou většinou hlasů svých členů přítomných na zasedání správní rady. Správní rada je 

usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání přítomni nejméně tři její členové. Při rozhodování je 

hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní 

rady, v případě jeho neúčasti na jednání hlas předsedajícího jednání. 

4.2.12. Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání. V takovém případě zašle předseda správní 

rady všem členům návrh usnesení s výzvou, aby se k němu vyjádřili v určené lhůtě. Usnesení je 

schváleno, pokud jej v určené lhůtě výslovně schválí všichni členové správní rady.  
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4.2.13. Ředitel a členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se zasedání správní rady a musí jim být 

uděleno slovo, pokud o ně požádají. 

4.2.14. Za správní radu jedná navenek předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady 

společně. Za správní radu se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému jménu a 

funkci připojí svůj podpis předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady 

společně. 

4.2.15. Správní rada může zřizovat orgány (výběrová komise, finanční komise, programový výbor, 

pracovní skupina pro ženy, pracovní skupina pro děti a mládež, aj.) a jmenovat jejich členy.  

4.2.16. Za výkon funkce mohou členové správní rady pobírat odměnu. O výši odměny rozhodují 

Zakladatelé na návrh správní rady. 

4.2.17. Správní rada může ve statutu vytvořit další fakultativní orgány společnosti a vymezit zde jejich 

pravomoci . 

4.3. Dozorčí rada 

4.3.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem OPS. Dozorčí rada vykonává tyto činnosti: 

(a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu OPS, 

(b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní 

činnosti, 

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

(d) vykonává další činnosti, které do její působnosti svěřuje ZOPS. 

 

4.3.2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné členství v dozorčí radě je možné. 

4.3.3. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady ke dni sepsání tohoto nového úplného znění 

zakládací smlouvy jsou: 

(a) Mgr. Petra Lhotáková, r.č. 686018/1460, trvalý pobyt Valdštejnova 8, 350 02 Cheb 

(b) Luboš Pokorný, r. č.770107/1818, trvalý pobyt Krásná 269, 352 01 Aš 

(c) Ing. Göran Wohlrab, r.č. 630716/1377,  trvalý pobyt Prameny 56, 353 01 Mariánské 

Lázně 

4.3.4. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání přítomni nejméně dva její členové. 

4.3.5. O vzniku členství, zániku funkce, kooptaci a způsobu rozhodování dozorčí rady platí přiměřeně 

ustanovení článků 4.2.4. až 4.2.12. této Zakládací smlouvy.  

4.3.6. Ředitel OPS a předseda správní rady jsou oprávněni účastnit se zasedání dozorčí rady a musí 

jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají. 

4.3.7. Za dozorčí radu jedná navenek předseda dozorčí rady samostatně nebo dva členové dozorčí rady 

společně. Za dozorčí radu se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému jménu a 

funkci připojí svůj podpis předseda dozorčí rady samostatně nebo dva členové dozorčí rady 

společně. 

4.3.8. Za výkon funkce mohou členové dozorčí rady pobírat odměnu. O výši odměny rozhodují 

Zakladatelé na návrh dozorčí rady. 
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