sfuana

prvni

NZ 106/2013
N l18/20l3

stejnopis
Notářský zápis
sepsaný dne 21. l1. 2013. slo\T: dvacátého pNního listopadu roku dvoutisícího třináctého. v
17.30 hodin, mnou. JUDr. Janou Svejkovskou, notářkou v Plzni, se sídlem Plzeň, Kamenická
1, na místčsamém pň úředním dnu notářky v kancelriii v Praze 5, Holečkova

21,---------

r.f
l

Účastnik - občanskésdťuženíFederace řodičůa přátct sluchově postřených, o.§., sc sídlem
Hábova 1571/22. Praha 13 - stodůlky, IČ: 004q98l1, jehož existencijsem ovéřila Ze §eznamu
občanských sdružení u Ministerstva rmitrr Česke rťpuhljk}. registraceI MV VSP/1-2 224l90_R,
zastoupené výkoniou ředitelkou občanskéhosdruženíjako statutárním orgánem - Mgř. Janou
Fenclovou, nar,22.6. 1964. b).tem Praha 1, Mjkulandská 133/3. PSČ 110 00, jejiž totožnost
jsenr ověiila z platného uiedního průkazu a která prohlaštlje. že je způsobilá k prá\,ním
ú1,onum; ---------------

|,

a uainjI piede mnou.

Il

nolaikoJ, lolo:----------

rozhodnutí:
Za p w i - - --- ---------občanskésdfuženi Fedcrace rodičůa přátel sluchově postižených, o.s. p ř i j í m
:

I

á:------

právní

rozhodnutí o zmčně
f ormy
občanského sdruženíFederace rodičůa přátel sluchově po§tižených, o.s.
na obecně prospěšnou §polečnost v€ §my§lu u§ú. § 2 zák č, 68/2013 §b.; takto:

I

*t

Članek t
Idelrtifikace
ldentifikace občanskéhosdruženi před změnou právní formy:--Název:
Sid]o:

lč:

Púvnífoma:

RegistraceMvI

(dáIe.jen,,sdružení")-

Federace rodičůa přátel sluchově postižených, o.s,----------------------_-_
Hábova 1571/22. Praha
stodůlky, 155 00---_-_-----------004q98l ]-------------

5

občansli )družeru--VSP/1-2224l90_R----

Članek z
Právní forma po změnč
Sdruženímá nabýt právní fomu obecíě prospěšnéspoiečnosli,--

srrana druhá

Článek 3
Název po změně právní formy
centrum pro dětský sluch Tamtam. o,p.s.-Článek 4
Souhlas členůsdruženís změnou právní íormy

1.
].

Sdruzení mělo ke dri lozhodnutí o změně právní formy 207 členů.----------------------se změnou práÝni formy vyslovili všichni členovésdruženípísen]ně soul

as,--------

Článck 5
Osoby v postavení zakladatele ob€cně

přospěšné společnosti

Nositelem práv a povinností zakladatele je:------------------------Mgr. Jana Fencloyá, naí.22. 6. 1964, r.č, 645622/0980, trvalý pob}Ť: Mikulandská 3,

1 ]

0 00

Pralú l--------Jana Hrmová, Dis., nar, 6. 9. 1982. r.č. 825906/049l, ívalý pobyt: Hábova 1519. 155 00
Praha

5------"----

Mgr. Anna Kučeřová, PhD., nar. 28. l0. 1981, r.č. 816028/4198, trvalý pobl-t: Mokrá l/314.
760 O1

Zlin------

Lcnka Kulhánkoyá, nar. 22.2. 7960- r.č. 605222/1076, lďýalý pob}t: Jílovišt'ská 499, l55

Praha 5 Lipence-Mgr. Jitka Motejziková, nar, 5.8_

0l Blalná---------

],9'7']_r.č_ 775805/1686.

31

trvalý pobyt: Smetanova46,388

Mgr. Martina Péčová,nar.

§F

1 5, 3. 1964, r,č, 645315/0814, tnalý pob}t: Na Banrbouzku 267,
Prahr
Lipcncc-------Mgr. Eva §ichrová, nar, 22, 5. 1985. r,č, 85552_2/4007. tna]j pob)t: ŠtuloVal701l55, 142
00 Praha

l55]l

5

4.------

Článek 6
ob§azení ořgánů obecně prospěšné společnosti

l,

Řeclitel:-------

Mgr. Jana Fertclová, Dat.22. 6. 1961. r.č. 64562210980, trva|ý
Praha

),

L-----------

pob}-t:

Mikulandská 3, 1 10 00

Sprár ni rada:-----

\IUDr. H€lona Budošová. nar. 4, 5. 1975, r.č. 755504/0009, trvalý poblt: Vejvanovského

lo]] ]o. l40 00 Pmha 4.--------uLDr, olga Bendová, nar. 16.2. 1958,
0í,l Pra\Lr

6------,,,

-

r,č, 585216/0666, trvalý pobyt: Na Petynce 96, l60

Ing, Jana Vyh|ídalová, nar, 11. 10. 1972, .č, 7260]1/l8]5, trvalý pob},t: Čcskomalinska
:i 7-7. l60 00 Praha o.:---------

sť.ana třetí

_i. Do/olčl rad3:.------------------PhDr. Štěpán vymětal, PhD., na.r. Io. 9. ],9'72, í.č.720910/0382, trvalý pob}t: Heřmanova
]]_ l70 00 Praha 7-Ing. Pavel Slípka. nar, 8.4. 1947. r,č. 470408/080. rrva]i pob},t| Šmolíkova9o7l9, 160 00
Pml-a

6-----------

Petr Šach. nar. 19.

],],. 1972,

5,-------_-_:------

l^

t.č. '12|119/0126,líýalý pobrrr: Kýízoya 23'7 4123, 155 00 Plaha

Za druhé : --------občanskésdťuženíFederace rodičůa přátel §luchově postžených, o.s. p ř ij ím á úplné
zněni zakládaci Ustiny obe(ně prospěšné společnosti Centrum pro dět§ký §luch Tamtam,
o.p.s., takto:Zakládací listina obecně prospěšné špolečnosti

Pro dobu po zápisu změny právní formy obóanského sdružení na obecně prospěšnou
společnost do rejstiiku obecně p.ospěšných společnosti se pořizuje tato zakládací listina
obecnč pro<péšné§polečno.1i:------------

ZA]OÁDACÍ LISTINA OBECNĚ PROSPĚŠNÉSPOLEČNOSTI
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p,s.
čt. r

J?

Název a sídlo společnosti

\áze§ sŤolečnosti: Centrum přo dět§ký §luch Tamtam, o.p.§.Sidlo společnosti: Hábova l57122, Praha

5

- stodůlky, 155 00.-----------------------------------

čt. n
Doba tivání §polečrrosti
Siolecnost

se zakládá na dobrr neulčitou.--_

čl rrr

Rozhodování zakladatelů
Zrlladatelé rozhodují nadpoloviční většinou všech zakladatelů. Jednání zakladatelů může
.r.,lat kLerj kolir z nich,-------------

a_:1r13

čnTtá

čt. rv
Druh po§kytoYaných ob€cně prospěšných služeb
:

.

SPolečnost bude posk),tovat t)-to obecně plospěšné služby:-a) Sociálni sluzb1--

i.
ii.
iii.

b)

c)

raná

péce--------

sociáně aktivizační služby--:***---odbomé sociálníporadenství--------Inlbrmačně vzdělávaci služby, provoz specializované kniho\Ťy zaměiené

na problemaliku sluchového

postižení,---

Poradenské a vzdělávací služby v oblasli speciálně pedagogické,
logopedické, psychologické, psychoteÉpeutické.audiologické zaměřené
na děti a dospělé osoby se sluchol^ým postiženínr ajejich blizke,--------

d) Sociálně terapeutické siužby: vedení rodičovských skupin,

příprava
programů
pro
postižením:
specializovanýclr
rodiče dětí se sluchovým
klťzy
komunikace, canjsterapie, apod.-------

e) Poradenstvi v oblasli kompenzačníchpomůcek, provoz sluchadlové banky_

0

Pořádání rekondičních a rehabililačních pob},tů------,*---

c) organizoráni ro'noča§o$ch akti\

il-----

h) Zpřisfupňování infomací osobám se sluchoqim postižením-__------_-_-

i) PrcZentace problematiky osob se slucho\:im postižením a jejich poťeb

J

včetně organizace kulfu rně osvětových akci_________--_---_--__-_---

j) Tvořba odborných materiáiů k problematice sluchového postižení.-----k) Organizace seminirřů, konfelencí, vzdělávacich kurzů pro odbomou i
laickou veřejnost zaměřeíých na problematiku sluchového postižení---__-_-

],

o

Zr]ěně rozsahu a podmínek společností posk}-tovaných služeb je oprá!1,těna rozhodnout

spláv i

rada po předchozím souhlasu

Zakladatelů.--.--:*-*....-

čt. v
Podminky poskytování obecně prospěšných služeb

],

obecně Prospěšné služby podle č1. lV odst,l písm, a) jsou poskytoviiny Za podmínek
stanovenÝch zákonem č.108/2006 Sb,_ o sociálních slrržbách,---

L]'óe.nč Prospěšné služby podle č1. Iv odst,i písm, a)-h) jsou posk}lovány rodičťlm
,]i!i se sluchovým, kombinovaným nebo se Závažným postižením vývoje řeči, dětem i
joipělýnr se sluchovým postiženímajcjichblíz\ýnr.-------Obecně prospěšné služby podle čl. Iv odst,1 písn. i)-k) jsou poskytovány odboné i

J.ké veicinosti, s cí]em seznáinit je s potřcbami a specifiky života osob
.,.!o\im loslirenim a jcjich blizkiln,----

se

obccně prospěšné služby jsou posk}lován,\., \, pořadí Zájmu do nap]nění disponibilní
irFacit) společnosti. Po&obnosti týkajícíse poskyto\,álí _jednot]ivých služeb stanoví
a rrhlašu.je ředitel společnosti. Tyto podmink,v se Zveiejňují na q,ebo1,]ich strálkách
spo]ečnosti, v sidlc společnosti, v tiskových matcriálcch o spolcčnosti, připadnč jsou
L]znanlován} těm. kteří.isou sc společnostív pravideLném kontaktu, Každý zájemce o
Služb} společnosti je s těmito podmílrkani seznámen, Podmínk} jsou stejnc nr,)
\ ie(lú} piljemce slu,reb.--------------

Cl. v
Ředitel §polečnosti

3

1,

Ředitel je statutámín orgánem společnosti, Řcdite] sarrro,tatnÉ iidt čiMost spo]ečnosti,
nesiano\ i-li tato zakládací sm]ouvajinak,--

]

Pn ni iedile] _je ustanoven loáodnutim o znrčně právní tbmy občanského sdružení podle
ZáIona č.68,/2013 Sb.. daišíředite]e jmenuje a odvolává správní rada. Správní rada činí
., rči řediteli irkony, ktcré
se týkajíjeho vztahu ke spo]ečnosti.__

,
-

Řediiel je slalulámím olgánem Společnosti, jenž řidí činnost Spo]ečnosti ajednájejim
iménem, Ředitele jnenuje a odvolává správní rada-----------------Ředitel nemúžebjt členem správni ani dozorčírady..ie však oplá\,něn účaslnitse
ieJnárri správní a dozorčírad_v s hlasem poradním.---------..-Ředile] r 1,konává 1'unkci ve smluvnim poněru, odměna ieditele za výkon funkce
:eJirele Společnosti je stanovena individuálně sm]ouvou mezi iedilelem a Společností_
Tat,.l snrlouva podléhá schvá{ení správní rady
Ředirc1 Spolcčnosti .ic povjnen \:.vkonávat svoLl 1unkci s péčiřádnólro lrospodáie a
7.r.hL]\á\at mlčenIivost o důvěrných jnformacíclr a skutečnostech. .icj ichž. prozrazení
:1 nohlo zpúsobit Společnosti škodu,----,

j:i

:a----=

] }. _:-

i(di elem 5polečnosli je:------------

:-!-:1
---_____-

čt, vrrr
správni rada

radaje neivyššim orgláíem společnosti. Správní lada dohlížína zachování účelu,
.\ nčnružbyla spo]ečnost založena a dbá o iádné hospodaření s majetkem společnosti.----S]]re\ ni

:,

Sprá\,ní rada má ťi členy. Fun]<čni období elena spravnt rad1
rad; lze blfi opalo\ cné,------------

jť tii]eté, a'lenem

sprá\.ní

i,

Členy správní radyjmenují a odvolávají osoby v postavení zakladatelů.---------------------

+,

ť lel).l\ i re sprár ni radě končr:

a. uplynutímfunkčníhoobdobí,-----b, snrl1i--------

c,

odvoláním z funtce osobou v postavcni Zakladatele v piipadě, že člen splá\,ní
údy přestal splňovat podmínly pro výkon členstvi ve správní radě, porušil-Ii
závažným způsobem nebo opakovaně ZOPS nebo zakládaci listinu, poškodí-li
dohrc jmeno 5polcčnosl:-----------------------

d. odslnule.lim----

Pnnlmi člcn} \pra!Ťl 1ajr jsou:--------MUDr. Helena Budošová, nar.4, 5. 1975. r-č. 755504i0009. tn,alý pob}t| Vejvanovského
Itt I2 Ift l40 00 Prxha 4----------MUDr. olga Bendová. nal 16. 2. 1958. r,č, 58521610666. tNalý pobr: Na Petynce 96. 160

5,

ú0 Praha 6-------Ing. .Iana vyhlídalová, nar. 11. 10, lq72. r,č, 72§0ll'l8l5_ trva]ý pob}1| Českomalinská
23 717, l60 0o Praha 6,------------

6,

Správní rada vydává předchozí souhlas písern]ou fo.mou k plávnímu úkonu, kte§m
SpoIečno5l:---------a) nabývá, zcizuje nebo Zatěžuje nemovitou věc---------------------b) nabývá nebo zcizuje movitou věc. ziizrúe věcné břcmeno nebo předkupní právo
u movité věci. jcjížcena je vyššínež hodnota veřejné zakázky malého rozsahu
podle zákona upravujícího veiejné zakázky
c) nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová pláva---d) zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do
této prár nicke osobr.

7,

Vydáni piedchozího souhlasu k plávním úkonům dle odstavce 1 tohoto č]ánku.ie povinna
správni rada oznámit do sedmi dnů ode dnejeho vydání iediteli a dozorčíradě,----------

straha sedmá

písemný
Právni úkony, ke ktelým je dle odslavce 1 tohoto článku poťeba předchozí
T),to
.o*,r* .p.aú rady, jiou bez předchozího souhlasu správní rady neplatné, je úkony
." pouuZuii za plaini pokud ie Zakladatel, správní rada nebo ten, kdo takor,ým
úkonem dolčen, neplalnosti prá\ niho úlonu nedovolá,----------

8.

plávnimu
Správní rada nevydává dle odstavce 1 tohoto člá,rll<u předchozí soul as k
jestliže odporuje § 4
,:,ion", j".triZ" by ji- bylo ohroženo plnění úkolůSpolečnosti nebo
odst. 3 Zrkona o obecně prospěšných společnostech (ZoPS),--

9.

l0. Správní rada schvaluje:------------------------

a) rozpočet Společnosti---------------------bj iáúou a mimoiádnou účetnízávěIku a yýročnízprávu
c) předmět doplňkových činností-------

l.

1

Společnosti------:--

o:---------

Splávní rada roáoduje
prospěšnou
a) zrušení Společnosti v roáodnuti o zrušeni Společnosti určíobecně
společnos1. na kterou se pievede likvidačnízůstatek-------jinou osobu,
b) p'Ťechodu práv a povinností Zakladatele stanovených ZoPs na
zanikne-li Zakladatel bez plávního ná§tupce-------------------------

její čirmosti spráwí
12. správní rada můževyrlat statut Společnosti, lterý upraví podrobnosti
ráda schvaluje změnu statufu spolďnosti, byl-]i wdán,----------

črx

ř.da

D@rnĚi
1

.

DozorĚí rdda ie

tffiolBíE a-Eiaem

ryolečaosti,

2. Dozotú ra&lÉÉčr.ry_ FÉtfoi obd{bi

radílzebýtoff- ř 1 od§olá\á
3 , Čien_s dodi qů
4. PŤ\,niúid€§ r.-Ji d§ j9E

PhDř.ŠíÉT!Ěn,-,
22, l70 00 É
lng. Pavel

§}r -. 1 {

Petr Šacb_ Ifi: l!l_

5-------_

5.

Pro

dozorči ráů

osoba

El*Élt€

r postal,ení zakladateie,-----------.----------

10- 9_ 1ý72- r.č. 72091010382.

l!§7_

rě

,tíyalý pob}1: Heřmanova

-t7ot08 080_ tnalý pob},t; Šmoliko\a 907/q, 160 00

tL t 12-ri Ett19l}!]6-

jrni s- r ř

člena dozorči mdyje ťiieté.Členem dozorčí

Ťta1!'pob}t: Kltrzoya

4123. 155 00 Praha

-----

al* riiEči rady,
grrsani

23'7

pro svolávriní, jednání a rozhodování
o spnirrí radě,----------

strana osmá

6.

a)
b)

c)
7.

rdda:--

Dožorčí

á roč í účemiZávérku a výročni zprávu Společnosti----------jedenkrár
ročně podává zprá\,u správní radě o výsledcích své kontrolní
neimeně
činnoýi-____________
dohiiz na lo. že Společnost vyvíjíčinnost v souladu se zékor,y a 7,akládací
listinou SPolecnosti.-

pierilaudál

DoZorčírada j e opniúěna:--------------------a) na}tlřet do účemíchkrrih ajiných dokladů a kontTolovat tam obsažené údaje-sr olat mimořádné i edíání správní rady. jestliže to vyžadují zájmy Společnosli-

bj

0

8.

9.

Členovédozorči rad} maji pn{Yo ťlčastnit se jednání sprámi rady. můžejinl b]it uděleno
slovo. pokud o ně poždaji.--:--------

Dozorčírada ie po\ irrna upozomit ředite]e a správní radu na porušení ziikonů, ustanovení
Zakládaci li§tini. na nehospodámé postupy, popňpadě na dalšínedostatky v činnostj
společnosti, Dozorči rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správni radě lhůtu
k zjednání nápravy, Neni-li náprava zjednána, dozorčírada neprodleně informuje o
zj ištčnýchnedostatcich Zakladatele.-------

čt. x
DoplňkoYá čiínost
1,

aa

Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v čl. IV můžespolečnost rrykonávat i
doplrlkovou činrrost, o jejimž předmětu a rozsáu lozhoduje správní lada,-------------------Doplňkovou čiDnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činnoslíbude
vpžiti prostředků společnosti. Dopiňkovou činnostínesmí b]i1
dosaženou účinnějšího
ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společnostíposk},tovaných obccně prospěšných

služeb.----------.-

Zisk ziskarrý z doplňko\aích činností musí b},t využit na zkÝalitnění nebo rozšířeníobecně
prospěšných služeb společnosti.----------čt. xr
Zrušení §polečno§ti

r,iitsli aušníspolečnosti roáodnutím správní rady

bude likvidačnízůstatek společnosti
pĚle3eŤ.a jirrou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správni rady,---------

\-

štrana devátá

tom byl tento notáŤ§ký zápis §epsán, ředitelkou občanského sdruženi piečtei. poté ji
schváen a ji. prede mnou. noláikou_ podepsán.-------------------------------Jane Fenclorá v,r.----------------------L.S. FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL sLUcHovĚ PosTIŽENÝcH, o.s

o

."]]_]___::_Y]ť:::

o

1

j]: T.1:T:iŤ'§:HH,]:[3l'jJí:,] j,"i;ffii'jii;-----;

------------------------dr. Jana Svejkovská v. r.---ověřuji, že stejnopis tohoto notraského zápisu obsahujicí devět stlan, ,lThotov€ný dne 21. 1l.
2013, slovy: dÝacátého pnního listopadu roL-u dvoutisícího třináctého; ve dvou vyhotoveních,
určený občaískémusdruženi Federace rodičůa přátel sluchově posťžených,o,s,, se sídlem
Hábova í5'l1t22, Praha 5 - Stodůlky, IČ: 00499811, souhlasí doslovně s notářským zápisem
uloženýŤn ve sbírce notraských zápisů Jt]Dr. Jany Svejkovské, notáiky v Plzni, se sídlem
Plzeň, Kamenická 1 , pod spisovou značkou NZ 106/2013 .----------

.J-

ň

E L.-_t_,

