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Ste.i ffispís
NotáÍský zápis

sepsaný v notařské kanceláři JUDr. Radima Drášila notáře v Praze,umístěné v budově na
adrese Praha 4, Na Pankráci 11, dne 3.5.2011, slovy třetího května roku dvou tisícího
jedenáctého, jmenovaným notářem.---

- - - Přítomni jsou účastnícipodle svého prohlášenízpůsobilík právním úkonům,jejichž
totožnost mi byla ptokárz:ána uředními průkazy. -

1. Za nadaci

Nadace Jedličkova ústavun se sídlem Praha

11. listopadu

l97l, bydliště Praha 4, Podolí, Na Podkovce 574lll, trvale pobytem tariéža

2, V Pevnosti 4,

PSČ I28 4l,

IČo256 91 872, Zapsanou v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu N, vložce číslo25, členovésprávní rady Petr Hrubý, narczený
Mgr. Antonín Herrmala\ naÍozený 5. července 1953, bydliště Praha 6, Ruzyně, ŠmoÍkova
9

03 / 5 0,

trvale pobytem t^Íntéž,-- - -

účastníkza,,|-" nadále jako zakladatel.

2.paniTereza

Va j t o vá,narczená

13. prosince 1974' bydliště Praha 4, Nusle,
Pod pramenem 160715, trvale pobytem tamtéž,

3. pan Petr

H r ubý,

4.PhDr. Jan

P i čm a n

narozený 11. listopadu 1971, bydliště Praha 4, Podolí,

Na Podkovce 574ll1' trvale pobytem tatntéž,----

,natozený 29.prosince 1951,bydlištěPraha

Vykríňská l 483 l 5, trvale pobytem tarttéŽ'-- - -

10, Strašnice'

účastníciza,,2.oo' ,,3." d,,4." nadáIejako členovésprávní rady. ------

Uvedení účastnícina ,,Straně pnmí'o za ,,l." , ,,2.", ,r3." a
svobodně avéžněčinítyto právni úkony:

,,4." prohlašují,že zce|a
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právní úkon
o zm ě n ě
zaklad atelského dokumentu
Za

prvé:____

Zakladatel, totiž za nadaci Nadace Jedličkova ustavu členovéspnívnírady pan Petr Hrubý a
Mgr. Antonín Herrmann prohlďují, že podle zakJádaci listiny obecně prospěšné společnosti
sepsané notářským zápisem JUDr. Radima Drašila" notráře v Prazs,, pod spisovými značkami
NZ 42512010, N 45212010 ze dne 24. zi]ři 2010 ve spojení svýpisem zrejstříku obecně
prospěšných společností vedeného Městslcým soudem v Prazs,
JLJDr. Radimem
Drašilem' notiářem v PÍaze, pod číslemv 578l20ll ze dne 3. května 20l l je nadace jediným
zakladatelem obecně prospěšné společnosti MATURUS, o.p.s. se síďe'm haha 4, Nusle, Na
Topolce l7l3llu PsČ l40 00' IČo 247 66 2t6, jejirnž předmětem činnosti jsou obecně
prospěšné služby, a to zajištění, podpora aorgarizacs činnostívedoucích kpracovně-sociální
rehabilitaci zneýhodněných skupin, se zvliáštním ďetelem na osoby s postiŽeníq podpora
zaměstnáviíní znevýhodněných skupin včehě jejich individrr.álníbo rozvoje a podpory
poskytovrání sociálních sluŽeb, zajištění, podpora aotganiztr* spolďenských' kulturních,
sportovních a jiných akcí přispívajícíchk všestrannému rozvoji osobnosti, s důrazem na
rozvoj osobnosti a integraci osob s postiŽením a zajištění'podpora a organizace nabídky
vzdělávacich sluŽeb a činností,se zaměřením na osoby s postiženímnebo osoby pracující
s těmito osobami

členy správní rady obecně prospěšné spoleěnosti jsou pmí Tereza Vajtovr! narozená
13. prosince 1974, bydliště Praha 4, Nusle, Pod pramenem lffi7ls, ve funkci předsedy, pan
PetrHrubý, narozený l1. listopadu I97l, bydliště Praha 4, Pďolí, Na Podkovce 574/|l a
PhDr. Jan Pičman, narozený 29. prosince 1951, bydliště Praha
I483l5, kteří jsou zapsiíni v ruže uvedeném rejstříku.-

l0,

strašnice, Vykáňská

Tato obchodní společnost je zapsiína v rejstříku obecně prospěšných společnostíu Městského
soudu v Praze, v oddílu o, vložce číslo770.-

l'I
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Za

o

druhé:---------

Zak|adate|, totiŽ za nadaci Nadace Jedličkova ústavu členovésprávní rady pan Petr Hrubý a
Mgr. Antonín Herrmann, jako jediný zabJadatel obecně prospěšné spoleěnosti jmenované ve
čláiku ,,Zaprvé",shodně prohlašují,Že dnešního dne zak|adatel společnosti ------------

doplňuje a mění zakladatelský dokument
obecně prospěšné společnosti, citovaný ve čltínku,,Za prvé" tohoto notařského zápisu tak, že
jeho znění se zrušuje a nahrazuje se zcela novým zněním takto:------

Z aklád
o

ací list ina

becně prospě sne

spol ečnosti
čt. I.

Zá|<|adní ustanovení
jen
Tato obecně prospěšná společnost byla za|ožena zakladatelem dne 24. září2010, nadále
společnost.
Společnost je právnickou osobou, která odpovídá za porušenísv'ých závazktt celým svým
majetkem.ZakLadate|neručízazávazkyspolečnosti
Spoleěnost se nesmí účastnitna podnikání jiných osob. ------

Zisk spoleěnosti nesmí být použit ve prospěch zailadatele, členůorgrínůči zaměstnanců
společnosti a musí bý použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla
zaLožena.

Zakladatel
Zakladate|em společnosti j e ------Nadace Jedličkova ústavu, se sídlem Plř]ha'Z,V Pevnosti 4, PSČ I28

4!,tČo zse

91 872 ---
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Poslání společnosti
Posláním spoleěnosti je naplnit účel,pro nějž byla zaloŽrn4ato

začleňovrání a běžnérnuzpůsoh ávota osob
na osoby s postižením_ďetelem
znevýhodněných skupin se zvlríštním
2. Vývořit a provozovat tréninkové pracoviště pro lidi se zdravolním posriamu
3. Propagovat principy podnikání osob znevýhodněných skrpin u vďejnosti" 1nsilovat jejich
sociální integraci a rozvoj firemní filantropie na straně uávdelů - pnármických osob,
odebíraj ícíchprodukty a služby společnosti.--____--_-

1. Napomáhat ksociálně-pracovnímu

CI. II.

Název
Nazev společnosti s dodatkem zní:'-

TURUS, o.p.s.

čl.m.
Sídlo

Sídlem společnostije adresa v obci Praha.

čl. Iv.

Doba o na kterou se společnost zakláilá
Společnost neni založena na dobu určitou. ------

cl. v.

Předmět základní činnosti
a
prospěšných
služeb
druhy obecně
Společnost soustavně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pos$rtuje veřejnosti bez
účeludosaŽení zisku obecně prospěšnéslužby v rozsďru těchto druhů:

l.

ZaJištěru' podpora a organizace činnostívedoucích k pracovně-sociálrrí rehabilitaci osob
zneýhodněných skupin se zvláštním ďetelem na osoby s postiŽením
2. Podpora zaměsfirávání osob zneqýhodněných skupin včefirě jejich individúlníhorozvoje a
podpora poskýování jim sociálních služeb
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3. Zajištění, podpora a organizace společenských, kulturních' sportovních a jiných akcí
přispívajícíchk všestrannémurozvoji osobnosti s durazem na rozvoj osobnosti a 1ntegraci

I

osob s postiŽením
4. Zajištění, podpora a organizace nabídky vzdělávacích sluŽeb a ěinností se zaměřením na
osoby s postiženímnebo osoby pracující s těmito osobami.-5. Vyroba, produkce a prodej předmětů vývořených osobami s postiŽením, předměti, jejichž
prodej slouŽí osobiím s postižením nebo předmětů propagujících neziskové organizace, Lteré
pomríhaj í osobám s postižením.----------

Podmínky změn určených druhů obecně prospěšných služeb
Jednotlivé druhy obecně prospěšných sluŽeb můžezakladatel změnitjen pokud nelze zajistit
záklaďni činnost společnosti vrozsahu' kteý umožni plnění závazki toho kterého druhu
obecně prospěšnéslužby zjakéhokoliv vážnébo důvodu, zejména ekonomického,
personálního, technického a kapacitního

člvr.

Podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb

I

Každý druh obecně prospěšné sluŽby poskytne společnost nížeuvedený,rn uživatelttm za
předem stanovených a pro všechny stejných podmínek, a to --------

l. Služby uvedené ve člrínku,,Čl. V", odstavci ,,I." ýzickým osobám znevýhodněných
skupin, zejménaosobrímse zdravotním postiŽením
2. SluŽby uvedené ve čliínku,oČl. V", odstavci ,,2." ýzickým osobám zneqýhodněných
skupin,
3. Služby uvedené ve čliffiu ,,Čl. V", odstavci ,,3." fyzickým osobám, zejména osobám se
zdravotním postiŽením
4. SluŽby uvedené ve článku ,,Čl. V", odstavci ,,4." $rzickým osobám se zdravotním
postižením nebo pracujícím s těmito osobami,
5. Služby uvedené ve článku ,,Čl. V", odstavci ,,5.'' fyzickým a právnickým osobám'
v pořadí, v jakém účinněprojevili vuli směřující k uzavření smlouvy na poskytnutí výše
uvedeného druhu obecně prospěšné služby, teďy vážně přijali nabídku danou;im-spoleěnóstí
nazékladě zveřejněného náwhu spotřebitelské nebo jiné smlouvy.

I

Došlým pořadím projevené vůle od uŽivatelů není společnost vázána jen tehdy, vyhradí-li si
ve zveřejněném návrhu smlouvy, že tento určitý rnýše uvedený druh obecně p'o'pěš''ésluŽby
poskyne uŽivatelům v jiném pořadí, které určíředitel společnosti na základB tu- uvedenýcl
kritérií.
Zveřejněný návrh určitésmlouvy musí v souladu s obecně závaznými právními předpisy
obsahovat dostatečně určitéa srozumitelné informace nutné k uzavření smlóuvy s uŽivateíem,
zejména o předmětu, ceně, způsobu a dcibě plnění a dále o lhůtě pro přijetí nabídky se
ďetelem na reálnou kapacitu společnosti. -----------
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Společnost zveÍejni nabídku na poskytnutí určitéhoýše uvedeného druhu obecně prospěšné
na svých internetových strankách. Společnost můŽe zveřejnit svůj návrh vůčiurčitým
'ň'zuy
osobám vedle toho nebo namísto toho jiným vhodným způsobem'

Rozhodne-li tak ředitel, společnost místo veřejného návrhu na uzavření určitésmlouvy o
poskýnutí určitéhovýša uvedeného druhu obecně prospěšné služby zveÍejní podnět
Ř *á.'r"''i takové smlouvy, který bude obsahovat výzvu vůčineurčitým osobrím k podávaní
svých návrhů na uzavÍenísmlouvy se společností. V tomto případě společnost poskytne
uŽivatelům plnění obecně prospěšné služby v pořadí, v jakém od nich postupně přijme zcela
určitou a srozumitelnou nabídku

Výše daná možnost společnosti vyhradit si jiné pořadí pro poskytnutí plnění uživatelůma
výše dané moŽnosti publikace náwhu zde platí obdobně. --_
Cena urěitého výše uvedeného druhu služby se vypoěítá tak, aby pokryla alespoň náklady na
j ej í poskytoviíní.------

Čt. vrr.
Předmět doplňkové činnosti
Společnost samostatně ale podmíněně provádí vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
sáustavnou činnost za účelemdosažení zisku vrozsahu schváleném správní radou
spoleěnosti

I

Správní rada' respektive členovésprávní rady shodně schválili tento obor doplňkové činnosti:
Vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách l. a3. živnostenského zákona,
jehož předmětem jsou reklamní služby a marketingové poradenství, konzultaění, servisní,
informačnía agentumí sluŽby.
Společnost provozuje doplňkovou činnost se zaměřením na neziskové organizace

Podmínka qýkonu doplňkové činnosti
Společnost vykonává doplňkovou činnost pod podmínkou rozvazovací, tedy její oprávnění
k qýkonu tétó činnosti zanikne, respektive se stane ze zákona neúčinn;im,nedosáhne-li
spoiečnost jejím provozováním účinnějšíhovyužitísvých prostředků a bude-li ziíroveň tím
ďnožena i kvalita' rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb, k jejicM poskytování byla
společnost založena.

i
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Člvrrr.

Vklady zakladatele
Zaklaďatel vložil do společnosti týo maj etkové vklady - -- I. peněžitý vklad ve výši 300.000'- Kč.2. nepeněžitý vklad v celkové hodnotě 60.645,00 Kč včetně DPH.
:

I

Podmínka nepeněžitéhovkladu
Zakladatel vložil do společnosti nepeněžity vklad pod podmínkou rozvazovací, totiž' že jeho
účinkyzaniknou, zcízí-Li nebo zatíží-lispolečnost tento určitý majetek nebo jeho ěást bez
předcho zího souhl asu zakladatele

Předmět nepeněžitéhovkladu
Zakladatel určiln že předmětem nepeněžitého vkladu budou jednotlivé věci movité, jež
tvoří část vybavení kanceláře nacházejicí se na adrese Praha 2, V Pevnosti 4, které jsou
uvedeny v příloze ěíslo 2 této zakláďací listiny.

ocenění nepeněžitéhovkladu

I

určil částku ve qýši 60.645,00 Kě' slovy šedesát tisíc šest set čtyřicet pět korun
českých, kterou se předmět nepeněžitého vkladu započítává na vklad zakladatele na
základě odborného posudku soudního zna|ce v oboru ekonomika' ceny a odhady movité
věci - stroje a zařízeni Ing. Michala Dohrínyose, bydliště Kounice, Kounice 440, ve
znaleckém deníku vedeném pod číslem2-Il20l0 ze dne 5. záři 2010 s tím, že hodnota
nepeněŽitého vkladu byla stanovena podle ýše uvedeného posudku znalce částkou ve výši
Za|<|adatel

60.645,00 Kč, slovy šedesát tisíc šest set čtyřicet pět korun českých.

Splatnost vkladů
Peněžitý vklad ve shora vyčíslenévýši se vypořádává tak, že ýše jmenovaný zakladatel
zaplatil celý penéžitývklad správci vkladu na zvláštní účetu banky, který zatím účelemZÍidil
správce vkladu na nizev zak|áďané společnosti, nejpozději do dne podaní návrhu na zápis
společnostidorejstříkuobecněprospěšnýchspolečnostípodletétozak|ádacílistiny.-

I

Nepeněžitý vklad ve shora vyčíslenévýši se vypořádává tak, že výše jmenovaný zakladatel
převedl věci movité, jež tvoří celý nepeněŽitý vklad správci vkladu na zžkIadě písemné
smlouvy o vkladu, nejpozději do dne podání návrhu na zápiš spoleěnosti do rejstříku obecně
prospěšných společností podle této zaHádací listiny.-
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Správa vkladů

je

před jejím zápisem do rejstříku obecně prospěšných
společností, budou takto splacené vklady spravovány pověřeným členem správní rady. --_-----

Před vznikem společnosti, to

člrx.

Účast zailadatele na společnosti
Zakladate| se účastnína společnosti ýkonem svých práv a povinností, jeŽ prameni ze zákona
azak[adatelského dokumenfu a nejsou spojena s jeho majetko'r'ým vkladem do společnosti. ---

čl. x.

Práva a povinnosti zakladatele
Do souboru oprávnění

a

povinnosti zak|adatele patří:

a) Jednání ve věcech souvisejících se vznikem společnosti do doby jejího ápisu do rejstříku
obecně prospěšných společností. --------

b) Právní úkony o změně obsahu zakladatelského dokumentu společnosti, nedochiízí-li ke
změnám na zák|adéj iných právních skutečností.
c) Jmenování prvních členůsprávní rady.------d) odvolávaní a odměňovrání členůsprávní rady.

e) oprávnění podmínit vklad nebo dar urěitého majetku do společnosti podmínkou

Íozvazovací,zcizí-li nebo zatížíJispolečnost zakladatelem vloŽený nebo darovaný majetek
bez jeho předchozího souhlasu.
f) oprávnění vloŽit nebo darovat určitýmajetek do spoleěnosti s výhradou, Že společnost
můžezakladate\em vloŽený nebo darovaný majetek zcizit nebo zatíŽit jen s jeho předchozím
souhlasem
g) oprávnění vydat předchozí souhlas k právnímu úkonu, kter;im společnost zcizí nebo zatiži
určitý majetek, který byl předmětem zakladatelova vkladu nebo daru do společnosti. ----------h) Jmenovríní prvních členůdozorčírady.-------i) odvolávríní a odměňování členůdozorčírady.
j) Rozhodování o pověření správní rady tím, aby za zakladatele rozhodla o odměňování a
způsobu stanovení výše odměny svých členůa členůdozorčírady.
k) oprávnění vydat předchozí souhlas krozhodnutí správní rady o předmětu doplňkovych

činností.---

cl. xr.

Orgány společnosti
1. orgríny společnosti jsou:-------

a) Správní
b) Ředitel,

c) Dozorčíruda. --

I
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2. Členem orgánu nebo orgánem společnosti můŽe bý jmenovánapotve ýzická osoba, která
má zpusobilost k právním úkonůma která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný
čin, tedy je pro v'ýkon těchto funkcí bezúhonná

člxrr.

odměňování a způsob stanovení ýše odměny funkcionářů společnosti
1. Členu správní rady nebo členu dozorěi rady vznikne právo na odměnu, rozhodne-li o tom
zak[adate|. Zak\adatel rozhodnutím určí,kterému orgánu nebo přímo jeho členu či členům
náIežíprávo na odměnu, za jaké období a stanoví v'ýši odměny nebo způsob jejího ýpočtu'
evenfuelně způsob rozdělení mezi jednotlivé ěleny určitéhoorgánu, způsob ýplaý a
splatnost odměny.

2. Zak|adatel můŽe pověřit správní radu, aby za něho rozhodla o odměňovéni a způsobu
stanovení výše odměny členůsprávní rady a dozorěi rady. ---_-

3. Řediteli náleži právo na odměnu v dohodnuté výši podle smlouvy uzavŤené se správní
radou společnosti. --

CI. XIil.
Správní rada' její působnost a způsob jednání
2. Správní radaje tříčlenná.-3. Funkčníobdobí členůsprávní rady je tříleté. opětovné členstvíje možné.-

4. Členovésprávní rady volí ze svého středu předsedu, kteý svolává aŤídíjednaní správní
5. Správní rada bude svolána alespoň dvakrát ročně.-----6. Správní rada rozhoduje usnesením.-------7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.----

Při rozhodováníje hlasovací právo členůsprávní rady rovne.9. K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů'nestanoví-li zak|áďaci
listina jinak.
10. Při rovnosti hlasů roáoduje hlas předsedy správní rady.----11. Všem členůmsprávní rady je umožněno vpřípadě jejich omluvené nepřítomnosti na
zasedání správní rady hlasování o projednanýchzáIežitostech ,,per rollam", tj. dopisem nebo
jinou formou komunikace na dálku (fax, e-mail). V případě hlasování faxem nebo e-mailem je
nutno nejpozději do 30 dnů doručit do sídla společnosti písemnévyhotovení s vlastnoručním
podpisem.1z. zu*uďatel má právo zúčastnitse jednání správní'rady shlasem poradním. Požádá|ri o
slovo, musí mu bý uděleno.-8.
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13. První členy správní rady jmenuje zakladate|, a to tak, aby na návrh příspěvkové
otganizace Hlavního města Prahy Jedličkůvústav a Mateřská škola a ZákJaďru škola a Střední
škola byl jedním členem správní rady buď ředitel navrhovatele nebo jím doporučený
kandidát, na návrh nadace Nadace Jedličkova ústavu byl druhým členem správní rady člen
některého z orgán.ů navrhovatele a na návrh zakladate|e byla třetím členem fyzická osoba,
která přijme kandidaturu do této funkce.
14. Dalšíčleny správní rady ustanoví správní rada obdobným způsobem, jahým je povinen
a oprávněn jmenovat prvď členy zakladate|.
15. Na uvolněná místa uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním, úmrtím, jsou
nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové.--16. Zak|adatel odvolá člena správní rady jen důvodně, buď zdůvodůstanovených
ziákonem nebo důvodu jiného, a to jednal-li člen správní rady v rozporu se zájmy společnosti
s tím, že zajednání v rozporu se zájmy společnosti se výslovně povaŽuje i takové jednaní
člena správní rady, které poškozuje dobrou pověst samotného tohoto člena, ačkoli třeba nijak
nesouvisí s jeho členstvímve správní radě, jeJi alespoň potencionálně způsobilépoškodit
také dobré j méno společnosti. -----------17. Za správní radu jedná předseda samostatně. ---------18. Do působnosti správní rady patff:
a) Vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkontr" kteým spo1ečnost:--------aa) nabyvá, zcizuje nebo zatěhlje nemovitou věc,------

zÍinfie věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
vyššíneŽ hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona

ab) nabývá nebo zcizttje movitoir věc,

věci,

jejížcena je

upravuj ícíhoveřej né zakánky,- - ac) nabývá nebo zcizl$e autorská ptávanebo prumyslová práva,------

ad) zak|ádá jinou právnickou osobu
právnické osoby.-----

a

vk|ádá peněŽi!ý nebo nepeněáý majetek do této

b) Schvaluje:
ba) rozpočet společnosti,
bb) řádnou a mimořádnou účetnízávérku a rnýročnízprávl společnosti,
bc) předmět doplňkoých činností
c) Rozhoduje o:---------

ca) zrušeníspolečnosti a o určeníobecně prospěšné společnosti, na kterou se převede
likvidačnízůstatek' zrušili ji s likvidací,
cb) přechodu práv a povinností zak|adatele stanovených Zékonem o obecně prospěšných
společnostech na jinou osobu' zanikne-li jediný zakladatel bez právního niástupce nebo zemřelijediný zak|adate|,
cc) dalšíchvěcech, které do působnosti správní rady svěřuj e zékon nebo zakladatelský
dokument společnosti.
19.

K rozhodnutí podle písmen ca)

a cb) se vyŽaduje souhlas všech členůsprávní rady.---------

20.Krozhodnutí podle písmen bc) si správní ruďavyžádá předchozí souhlas od zakladatele.--
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21. Správní rada si můŽe v někteých věcech patřících do působnosti ředitele vyhradit
oprávnění vydat předchozí souhlas.---

cl.

xlv.

ČlenovéspráYní rady
Zaklaďatel jmenoval
od 18. listopdu 2010:------

do funkcí člena správní rady

spoleěnosti

s

úěinností

a) paní Terezu Vajtovou, narozenou 13. prosince 1974, bydliště Praha 4,

Nusle,

b) pana Petra Hrubého, narozeného 11. listopadu I97I, bydliště Praha 4,

Podolí,

Pod pramenem 160715, trvale pobytem tantéž,rodné ěisLo 74621310082
kandidáta navrŽeného zakladatelem.

Na Podkovce 574/11, trvale pobytem tamtéŽ, rodné číslo71lllll0182,
kandidáta navrŽeného nadací Nadace Jedličkova ústavu ve funkci člena správní rady
navrhovatele, ----------

c) PhDr. Jana Pičmana' naÍozeného 29. prosince 1951, bydliště Praha 10,

Strašnice,

Vykaňská I483l5, trvale pobyem tarrfiéŽ, rodné číslo511229/032,kandidáta navrŽeného pffspěvkovou organizací Hlavního města Prahy Jedličkůvústav a
Mateřská škola a Základní škola a Střední škola ve funkci ředitele navrhovatele, ---------------kteří se svojí kandidaturou do těchto funkcí předem souhlasili.

člxv.

Správce vkladů
Zakladatel pověřil správou sqých splacených vkladů nebo jejich částípaní Terezu Vajtovou,
jež by|a jmenována do funkce člena správní rady společnosti a s pověřením do této další
funkce předem souhlasila, aby do vzniku společnosti spravovala splacené vklady od
zakladatele' k nimž se v zakládací listině zavázal.

cl. xvl.

Působnost ředitele a způsob jeho jednání
l. Ředitel je statutárním orgánem společnosti, kter1ý jedná jejím jménem samostatně. ---2. Ředitel řídíčinnost spoleěnosti a při tom postupuje v souladu s rozpočtem a statutem
společnosti schválenými správní radou. Nikdo není oprávněn dávat řediteli pokyny, tykající

seÍizeníspolečnosti' nestanoví-li zákon jinak. ------3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. ----4. Reditel nemůŽe byt členem správní rady ani dozorčírady společnosti, je však oprávněn
zúčastnitse jejich jednrání s poradním hlasem.
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omezení jednatelské působnosti
K věcem, které si vyhradila správní rada, si ředitel vyŽádápředchozí souhlas od správní rady.-

čt. xvrr.
Ředitel
Správní rada, respektive členovésprávní rady shodně jmenovali do funkce ředitele

I

spoleěnosti s účinnostíod 3. ledna 2011.

paní Lenku Španihelovou' narozenou 19. dubna 1984, bydliště Malá Bystřice 53, trvale
pobytem talntéŽ, rodné číslo8454 1 9 l 5849,
která se svoji kandidaturou do této funkce předem souhlasila.

Čt. xvrrr.

Podmínky zcizení nebo zatíženívkladůa darů od zakladatele
Určitýmajetek, který byl předmětem vkladu nebo daru do společnosti od zakLadateIe' nesmí
ředitel jménem spoleěnosti zcizit ani zatíŽit bez předchozího souhlasu zakladatele. To neplatí
v případě peněžitého vkladu nebo peněžitého daru a v případě nepeněŽitého vkladu nebo
nepeněžitého daru, jejichž předmětem byl urěitý majetek, kteý zakladatel vložil nebo daroval
do společnosti nepodmíněně ěi bezvýhradně. ---------

I

cl. xrx.

Dozorčírada' její působnost a způsob jednání
1 . Dozorčírada j e kontrolním orgánem společnosti.-----------2.Dozorči rada je tříčlenná.-3. Funkčníobdobí členůdozorčirady je tříleté. Opětovné členstvíje možné.
4. Členovédozorěí rady volí ze svého středu předsedu, kÍeý svolává aÍidíjednaní dozorěí

5. Členovédozorčírudy mají právo úěastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno
slovo, pokud o ně požádají.--------6. První členy dozorčírady jmenuje zakladatel.
7. Dalšíčleny dozorčírady ustanoví dozorčírada.-----8. Na uvolněná místa uplynutím funkčníhoobdobí, odstoupením, odvoláním, úmrtímjsou
nejpozději do 60 dnů jmenováni noví členové.9. Zakladatel odvolá člena dozorčírady jen důvodně, buď z důvodůstanovených zákonem
nebo důvodu jiného, a to jednal-li ělen dozorěí rady v rozporu se zájmy spoleěnosti s tím, Že
za jednáni v rozporu se zájmy společnosti se výslovně povďuje i takové jednání člena dozorčí
rady' které poškozuje dobrou pověst samotného tohoto člena' ačkoli třeba nijak nesouvisí
s jeho členstvímv dozorčíradě, je-li alespoň potencionálně způsobilépoškodit také dobré
jméno společnosti

I
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l0. Za dozorčíradu jedná předseda samostatně. ---------1

l. Dozorčírada v riímci své působnosti:--------

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou účetnízávěrku a výročnízprávu společnosti,-----------b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní
činnosti,--c) dohlíŽína to, že společnost vyvíjíčinnost v souladu se zákony, její zailáďací listinou a
jejím stafutem,
d) je oprávněna nahlíŽet do účetníchknih a jiných dokladů spoleěnosti a kontrolovat tam

obsaŽené údaje,

je oprávněna svolat mimořádné jednaní správní rady, jestliže to vyžadujízájmy společnosti,
je
f)
oprávněna podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,-g) vykonávápráva a povinnosti vdalšíchvěcech, které do působnosti dozorči rady svěřuje
zákon nebo zakladatelský dokument společnosti.
e)

t2.v

ostatních věcech se na dozorčíradu společnosti přiměřeně pouŽijí zákonná ustanovení
ýkajícíse správní rady.------

Člxx.

Členovédozorčírady
ZaKadateI jmenoval

do funkcí člena dozorčírady

od lS.listopadu 2010 ------

společnosti súčinností

a) paní Olgu Ruttnerovou' narozenou 20. ledna 1974, bydliště Praha 4,

Na jahodách l291ll9, trvale pobýem taITÍéŽ,rodné ěís|o 745l20lt6l5,----

b) paní Alenu Peštovou, narozenou 15.

bŤezna 1957, bydliště Praha

Hrabákova |97914, trvale pobytem tantéž,rodné číslo575315lI074,---

Kunratice,

4,

Chodov,

c) paní Zuzanrl Kalíkovou' narozenou 15. prosince 1956' bydliště Praha l0, Strašnice,

BřeŽanská 688112, trvale pobytem tarttéž,rodné číslo566215/0076,
které se svojí kandidaturou do těchto funkcí předem souhlasily.

CI. XXI.
Statut společnosti
Správní rada můŽe vydat statut společnosti, ve kterém upraví některé podrobnosti její činnosti
obsaženév zakladatelském dokumentu
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čl. xxil.

Obchodní rok, účetnictvíspolečnosti a účetníobdobí
Stanoví příslušnéobecně závazné právní předpisy'

Ó. xxrrr.

Výročnízpráva
qýročnízprávu o
Společnost vypracovává a zveřejňuje nejpozději d: 3.0. června svoji
jeJi účetnímobdobím společnosti a
činnosti a trospóáar ení za předchoží řatenárirni rok,
nezkrátí-li správní rada tuto lhůtu svým roztrodnutím' -----_--schvaluje správní rada.__-___-___
2. Výročnízpráv,lpo předchozimpÍezkoumání dozorčíradou
a bude veřejně
3. ťýročnížptavi bude zveřejnára na internetových strankách společnosti
stanovené lhůtě do
knahlednuti iieiim sídle. Spólečnost za|oži qýročnízptávu vzákonem
sbírky listin rejstříkového soudu.
a. Výročníipráva společnosti musí obsahovat kromě náležitostístanovených ziíkonem
upravuj ícímúčetnictvítaké informace o :_---_-

l.

prospěšných služeb a
a) všech činnostech uskutečněných vúčetnímobdobí vrámci obecně
doplňkové činnosti a j ejich zhodnocení,--'--------b) lidských zdrojích,
c) qýnosech v členěnípodle zdrojů,
ď) r.ývoji a stavu fondů společnosti k rozvahovému dni,--------.j .tu"u *ujetku a závazkispolečnosti k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
prospěšn'.ých
f; celkovém objemu nrákladův členěnína náklady vynaloženépro plnění obecně
nakladů
výše
včetně
společnosti,
siuŽeb, pro plnlní doplňkoých činnostía na vlastní činnost
rudy;-----'
na mzdů ředitele a na_odměny členůsprávní rudy ačlenůdozorěí
rady a o změně osoby
a
dozorči
rady
!) zmeno zak|ádací listiny a změné ve složenísprávní
řódit.l., k nimž došlo v pruběhu úěetního období.

Čl.xxIV.
Zrušenía zánikspolečnosti
Přeshraniční
Společnost zankáke dni ýmazu zrejstříku obecně prospěšných společnostíf(nenení dovolena.

její jmění
Zánkuspolečnosti pÍedcházijejí zrušenís likvidací nebo bez likvidace, pÍechází-li

na právního nástupce

Spoleěnost se zrušuje v případech a z důvodůstanovených zákonem
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Rozhodnutí o zrušeníspolečnosti
Rozhodnutí o zrušeníspolečnosti se svěřuje do působnosti správní rady, jinak

rozhoduje soud. ------

o

tom

Právo na likvidačnízůstatek
Stanoví se, Že určeníobecně prospěšné společnosti k přijetí likvidaěního zůstatku při zrušení
společnosti provede správní rada v rozhodnutí o zrušeníspolečnosti. -----------

Čt. xxv.
Změny zakladatelského doku mentu
Změnit obsah této listiny je možnépouze právním úkonem jediného zakladate|e
zákon poŽaduj e formu notářského zápisu.

s

tím, Že

čl xxvr.

Vznik společnosti
Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.--------

Jednání jménem společnosti před zápisem do rejstříku
Stanoví zákon.

Do působnosti správní rady patří schválení jednríníučiněných jménem spoleěnosti před jejím
vznikem.

Člxxvrr.

Závérečná ustanovení

l. Podrobnosti a dalšínáležitosti touto zakládací listinou neupravené se Ííďízákonem o
obecně prospěšných společnostech, jinými obecně závaznými právními předpisy a statutem
společnosti. ----------2. Tyto zméty a doplňky v úplnémnovém znění ze dne 3. května

původní znění zakladatel ské listiny spoleěnosti.

--

------ ---

20Il

nahrazují zcela
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Platnost a účinnostprávního úkonu
o změně zakladatelského dokumentu
Za|<ladatel bere na vědomí, že zména a doplnění zakladatelského dokumentu se stanou
platnými dnešního dne, to jest dne sepsání a podepsání právních úkonůobsažených
v tomto notářském zápisu.

Zakladatel stanovilo Že změna a dopln ění zakladatelského dokumentu nabudou účinnosti
dne' kdy se stanou platnými._

Za čtvrté:---_--Publikace
Stejnopis tohoto notářského zápisu s přišifými přílohami, a to ověřen;ým opisem ýpisu
zakladatele z nadačníhorejstříku , ověřeným opisem popisu předměfu nepeněátého vkladu od
zakladatele, ověřenými opisy návrhů na kandidáty do funkce člena spnívnírady společnosti
od dvou nawhovatelů ve spojení s prosým opisem ňízovacílistiny jednoho z nawhovatelů a
prostým opisem jmenovací listiny jeho stafutrírního orgánu a ověřeným opisem zápisu ze
zasedání správní rady o jmenování ředitele spoleěnosti, se vydává jedenkrat Nadaci Nadace
Jedliěkova ústavu stím, že navíc obdržijedenkrát stejnopis notiářského zápisu a jedenkrát
ověřený opis stejnopisu pro Městský soud v Praze, kteý vede rejstffk obecně prospěšných
společností
- - o tom byl mnou notářem tento notářský zápis sepsán, účastníkům
přečteq jimi schválen a
na důkaz toho bude jimi podepsiín a nakonec Ílnou notířem oztaěenotiskem ďedního razítka
a vlastnoručně podepsán. ----------

Petr Hrubý v.r.
také jako ělen správní rudy Nadace Jedličkova ústavu

Mgr. Antonín Herrmann v.r.
člen správnirady Nadace Jedličkova ústavu
Tereza Vajtová v.r.
Petr Hrubý v.r.

PhDr. Jan Pičman v.r.

L.S. JUDr. Radim Drášil v.r.
notář v Praze

*PE$

€*txi:r"yr

TeDto ý.rPis elektroníck!. podepsal -r'dsrsrý soÍ'D v PRAZE tIč oo21566oJ'' dle 3-5.2011 v 8:{9:08 pro záJ<ono
definovaného Poakyt'ovate1e ověřeného výstq'u (Yýtígku) z obchodníbo réjgtříku- EPvid:tcc7ohlcgbpurnrnrrl

výpis

nadace z nadaěního rejstříku, vedeného
Městským soudem w Praze

oddí1 N, vložka 25

zápisu: 3.září

Datum

1998

Název: Nadace Jedliěkova ústawu
SidJ-o.' Praha 2, Y Pewnosti 4, Psč ].28

Identifikačni čis]-o: 256 9!

47

872

Úeel nadace:

_ Základním poslánÍrn Nadace je shromaždbvrínífinaněních
prostředků
a jiných hodnot za úěelem obnovy a rozvoje JeďLiěkova ústavu a
škol, podpory sociální a Pracovní rehabilitace a integrace
tělesně postižených do spoleěnosti, a za úěelern uspokojování
specífických potřeb a podpory zájmů dětí a mládeže Jedliěkova

ústavu

Správni rada:

Bc. Petr ltrubý, r.ě. 7LLLLL/IL12
Praha 4, Na Podkovce 11, Psč 14o oo
den wzniku ělenstwí we spráwní radě: 15.listopadu zooL

ěJ-en spráwní rady:

Jana Sussová, r.ě. 405Lo2/0L2
Praha 8, Sokolovská 76, Psč 186

oo

rady: Alena Peštová, Í.ě. 575315/!074
Praha 4, Hrabáková L979, Psč 14o oo
den vzniku ělenství ve správní raděz 25.září 2oo3

ěJ-en spráwní

rnístopředser|a správní rady: Bc. A1ice Kordíková, r.é. 7t62LL/3827
ilí1ovéu Prahy, okrouhlo-Záhořany 49, Psč 254 01
den vzniku funkce: t7.záři 2009
den vzníku ělenství we spráwní radě: 19.března 2009

ělen sprárrní rady: Mgr. Tatána Ýíaltrová, r.ě. 7253oL/oLL6
Praha 10. Eorní Měcholupy, R.A.Dvorského 601, Psč 1o9
den vzníku ělenství ve spráwní radě: ]-9.března 2oo9
ělen sprárrní rady: MUDr. Karín Ma1íěková, r.ě. 686028/6642
Praha 4, Na Topolc,e 75L9/t5, Psč 14o oo
den vzníku ělenství we spráwní radě: 2í.února2a7o
Antonín Herrmann, Í.ě. 530705/zsz
Pra}ra 6, šmolíkova903, Psč 161

oo

oo

ělen spráwní rady: PhDr. Hana šuráňová, r.ě. 6L5324/L347
Prha 10, Křeslíce, Heřmánková L26, Psč 1o4 oo
je platné ke

03-05.2011 6:00
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oddíl N, vložka
den wzniku členství ve spráwní radě: 11.října 2oo7

ělen spráwní rady: Ing. Petr Macháěek, r.ě. 660305/2L48
Praha 4, Kunratice, Hornomlýnská 1'231/7, Psč 148 oo
den vzniku ělenství ve spráwní radě: 25-února 2010
ělen správní rady: Markéta Benoniová, r.ě. 595524/0753
Praha 2, Vinohradská 32/9L, Psč 160 oo
den vzniku ělenstwí ve spráwní radě: 28.srPna 2008
člen správní rady: rng. Marie Do1ejší, r.ě. 555513/0042
Praha 7, U wody 5, Psč 17o oo
den vzniku ělenství ve spráwní radě: 24.května 2oo7
Způsob jednání za nadací: Ve wšech wěcech jedná správní rada
jménem nadace tak, že k vytištěnému nebo napsanému názwu
připojí své podpisy vždy dwa z těchto ěJ-enů správní rady
nadace: Antonín Herrmann, Alena Peštová, Petr hrubý.

Dozorči rada:

ělen dozorěí rady: Ing. Ilona Borlová, Í.ě. 805407/0t89
Praha 6, šimonova Lto9/3, Psč 160 oo
den vzniku funkce: L8.září 2008
ělen dozorěí rady: Tomáš Kutnar, r.ě. 740315/0062
Praha 5, Zbraslav, ilaromíra Vejvody 1436, Psč 15o oo
den vzniku ěJ-enství v dozorěí radě: lS.listopadu 2o0L
ělen dozorěí rady: Pawe1 Toman, r.ě. 550619/0272
Praha 10, Na palouku 16, Psč 1oo oo
den vzniku ělenství v dozorěí radě: 15.Iístopadu 2ooL
Zřizovate]-:
Jed1iěkův ústav a Základní ško]-a a Středrrí škola
Praha 2, V Pevnosl-í 4/t3, Psč t28 4L
Identífikaění ěíslo: 708 73 160
příspěvková organizace
Výše nadačního jněni: 6L 977 800,- Kě

Výčetmajetku:
6 540 222 krostt podílovových listů Balancovaného fondu nadací
v nom. hodnotě 7 000 000'- Kě
ěísIo úětu Fondu: 210981003/0400
adresaz Že _ Trust, inwestiění spoleěnost, a.s. , Politických
vězňů 5, Praha 1
adresa: čP Inwest , investiění spo1eěnost,a.s. nám.Erdinů 4,
Praha

4

-2L 334 252 kusů podílor4ých J-istů Balancovaného fondu nadací
w nomináIní hodnotě 21 391 800 Kě
ěíslo úětu: 210981003/0400
adresa: Žs _ Trust,investiění spoleěnost er.S., Politíckých
5, Praha 1
Udaje p7atné ke

03.05.2011

6: 00

wěznů

Strana:

2

oddíJ- N, wložka 25

-4 576 220 kusů podílorr'ých Iístů fondu žiwnobanka nadaění
v nominá]-ní hodnotě 4 584 ooo Kě
ěíslo úětu: 40991100O4/O4O0
adresa: ŽB - Trust,investÍění spoleěnost,a.s. Karolinská
650/7, Praha I

- 10 660 000,- Kě uložených, ve smyslu přílohy ě.2 ke smlouvě
o správě cenných papírůě. L26/o5 coRP AAA!'I ze dne 1.11.2005, DE
zvláštní K1ientský úěet č. L99953/5400 spravovaný ABN At{Ro Bank

N.v. organizaění s1ožka Praha.
- Podílovéoisty Fondu korporátních dlutropisů čP Invest
inwestiění spoleěnost a.s. v poětu 3043529 kusů
10 ooo ooo Kě iiložených na inwestiění blokaění úěet ě"
3758052/0800 na zákJ-adě Smlouqy o obhospodařování cenných papírů
u českéspořitelna a.s.
_ 2 336 000,- Kě uložených na termínovaný vklad u ,UniCredít Bank
Czech Reprrblic , E.S. ě.ú. 7027 -2LO2296403 .

ostatni skutečnosti:
- Nadace vznj.kla regístrací u obvodrrího úřadu v Praze 2
22.to-1990 pod ěj - 86L/9o
,:

dne

Správnóst tohotó výpisu se potvížuje
Městský soud v Praze

ovĚŘovAcÍ l,ot-oŽxe' o vý?IsU
ověřuji pod pořadoqým číslemv {)tl2-n ,
Že tato listina, lrterá vzn1kta převedením

qýstupu z informačníhosystému veřejné správy
z elektronické podoby do podoby listinné,
skIádající se z "L listů, odpovídá výstupu
z informačníhosystému veřejné správy
v elektronické podobě.

v --Rqz&

6rr.

3.s '2o

n4.

EvA DAŇoVÁ
NoTÁŘsKYTAJEMNíK

pověřený notářem
JUDr, Radimem

Drášltem

Úaa3e p7atné ke dni: 03.05.207].6:00
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llstovou,

z nÉbyl pořken.

i-cz a

dne 3.S.2oh1

EvA DAŇoVÁ
NoTÁňsďTAJEMNíK

pověřený notářem
JUDr. Radimem

Dr&ilse

{

,
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POPIS NEPENB ZITEHO VKLADU
jednotlivé věci movité, jež tvoří část vybavení kanceláře nacházející se na adrese Praha 2'
V Pevnosti 4.
c.
pol.

Pořízeno Pbřizovací Pořizovací
cena bez
cena
DPH (Kč)
včetně
DPH (Kčl

Specifikace

Název

TECHNtcKÉ

vYBAvENí
1

LCD monitor 19"

Philips
2 Notebook

Macbook Pro 15[

19" LCD PHlllPs 190c1sB/00 - černý,
SmartContrast 30000:1, 25Ocd/ m2,
2ms GTG, t44Ox9OO, DVl, USB

Apple MBPro 15"
2.53GH z I 2x2GB/ 25OGB I Ge
9400M CZ Výrobní číslo:

Fo rG e Fo

Nově

2759

2299

14 000

1L667

8 399

6 999

o

0

o

0

nakoupeno
z darů

Nově
rce nakoupeno
z darů

sw80060PwxK
3 Tablet Wacom

Wacom lntuos4 M 45 Wide, pero Grip Nově
Pen náhradní hroty, 5080dpi,USB
nakoupeno
z darů

4 PC Hewlet

PC

Vyřazeno
z evidence

Packard

NJÚ
5 Tiskárna Canon

Pixma MP55O

6 Bezdrátoraý
numerický blok

logitech
7 Rádíová

klávesnice + myš
Logitech (set)
8 Bezdrátová
optická myš

M ultifun

kčnítiská rnalkopírkaÁkener,

NJÚ od
DBK Praha

Number Pad fer N305, numerická
klávesnice, usB 2.0

Nově
nakoupeno
z darů

s99

499

Logitech Cordless Desktop MK300 rádiová Kíávesníce + optická rádiová
myš, CZ, USB

Nově
nakoupeno

899

749

2 159

t799

myš, Q., USB(Set klávesnice a myši)

Apple Magic
9 Telefon

Panasonic
přenosný
10 Radiomagnetofon
ECG přenosný

Věcný dar

technologie F!NE, fotografický tísk
96o0 x 24oo dpi, skenování 240ox
4800 dpi, přímý tisk z fotoaparátu
[PictBridge), USB 2.0,2" TFT LCD.

z

Nově
nakoupeno
z

darů

Panasonic KX TG1100CET DECT,
digitální, bezdrátov'i, CZ menu,
LCD,dísplej, paging, černý

Nově
nakoupeno
z darů

647

539

ECG cDR-677 přenosný, CD, rádio,
černý

Nově

587

489

nakoupeno
z

SOFTWARE

darů

darů

Strana druhá.

Pořízeno Pořizovací Pořizovací
cena bez
cena
DPH (Kč}
včetně
DPH (Kč)

Specifikace

Název

C.

pol.

11 Sada grafíckých
programú C55

CS5 Design PREM MAC CZ EDU License

12 Sada Office pro

Office Mac 2OO8 Sngl OLP Nt AE

Nově

16 000

1 674

1 395

o

0

179

749

155

729

449

374

50

42

97

81

479

399

323

269

335

279

71

59

nakoupeno

1-2499

z darů
Nově

nakoupeno

Mac

z darú
Součást PC

OS WXP, Office

13

19 200

HP

Professional, AVG

DRoBNÝ
lNVENTÁŘ
14 DVD Verbatim

Nově
nakoupeno

dual,5ksvbalení

z darů

15 DVD Verbatim, 25 DVD-R Verbatim 4,7GB l6x speeť
baleni 25ks cakebox
ks v balení

Nově
nakoupeno
z darů

t6

USB Hub MAXXTRO/GEMBIRD UHB-

USB Hub

Nově

nakoupeno

c247

z darů

Kabel 2 m UTP patch kat.5e

L7 Kabel

Nově
nakoupeno
z darů

Nově
nakoupeno

Kabel 3 m UTP patch kat. 5e

18 Kabel

z darů

19 Nabfiečka Sanyo

sANYo univerzální NiCd/NiMH
ks/AA NiMH 270OmAh

+

4

Nově

nakoupeno
z

20 Varta baterie
mikrotužkové4
ks (akumulátory)

27 Varta baterie

tužkové4 ks
(akumulátory)
22 Podložka pod

myš

Y Praze

dne 24.

VARTA Ready2Use AA tuŽkové, NiMH

darů

210OmAh,4 ks,

Nově
nakoupeno

přednabité(Akum ulátory)

z darů

VARTA Ready2Use AAA mikrotužkové, Nově
nakoupeno
NIMH 80OmAh,4 ks,
z darů
přednabité(Akum ulátory

CHollX Accu Pad, voděodollní,
220x18omm, bílá

Nově

nakoupeno
z daríl

ziňí20|0 rydává vlastník nepeněŽitého vkladu

Jménem Nadace Jedličkova ústavu se sídlerr{Slatiňany Praha 2, V Pevnosti 4,
PsČ l28 4l, IČo 256 91 872, členovésprávní rady Petr Hrubý a Mgr. Antonín Herrmarur

ffi
ovĚŘgvací
oouoŽxe o v|E}lMAc!
\r \
ověřuii. Že tentou,Io\t^9 opis
--\-e-

iq/é\íí-o-listovy
_--Ť_--souhlasí doslovně s listinou

iaé*ro lislovou,
z

nížbyÍ pořízen.

-Roz*

dne 3.S.2ah,

EvA DAŇOVÁ
NoTÁňsKY TAJEMNíK

pověřený notářem
JUDr, Badímem

Drp$ileqr
\z- jo_____e._- t

@

)ed|ičkťtvústav a

školy

ffipps
TĚ}rou* VZQÝ|Zotr

?džrryord óIrb

powRzeNí o ttÁvRnu rRruotoÁra

Pofurzujeme, Že Jedlickův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola,
31 60, navrhl dne 24.9,2O1O na
kandidáta

se sídlem V Pevnosti 4, Praha 2, lČ zo 87

-

do funke člena správnÍ ndy společnosti: II'ATURUS,
Topotce 171311a, Praha 4,lČ247 662í6

9,.

p. s. se sídlem Na

Jana Pičmana, r. č. 5í12291032, bytem Vykáňská 1 48315, Praha 10, coby ředitele
navrhovatele, kteý se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasil.

Y Praze dne:24. března 2011

Za Jedličkůvústav a Mateřskou školu aZák|adní školu a Střední školu:

ffi

l

rrpliČti$ Úslrv

lr,.r

tunsiril"xb"iň
i28

A STŘEDNI
4l Praha 2,

zÁx r.ao

s{i0lÁ

t'l

i

Štorr

V Pe:vnosti 4

lČo ?0ts?3l60 DiČ cZ;0873ló0
tel,, tax26l 225 26t

Jedličkůvústava Mateřská škoÍa a základní škola a Střední škola
V Pevnosti 4/'l 3, 1 28 41 Praha 2 - Vyšehrad, Česká republika . Telefony 261 2l l 05
l
ústř€dna .lÚŠ. zot 225 005 škola' 2ól 225 261 sekr. ředitele
Faxy: 261 225 005 škola, 261 225 261 sekÍ. ředitele . wwwjus.cz . E-mail:jus@jus.cz . tČo:
czzoazlt oo . B.új 2ool 250000/6000
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ffi
'

DoloŽxe o uDlMAcl
ověfuji, žB tentoJ+\s)opis
souhlasí doslovně s listinou
istovou,

z níŽ bý pořízen.

V-hsza

an"_-3..tr.%t

EvA DAŇovÁ
NoTÁňsKý TA-JEMNÍK

notářem
Drášiten
\V/A--+

pověřený
uUDr' RadlmEm

.

]

+B

/a!. l\

.{s

a

#p

N* zrikladě u$t*novení..$

6! odyr 2

pisrn. g) zákona

č. l3ll200o $b., o hÍavnim

rněstě Praze.
;:l":
e
zioaóeo
sb.'
;'';"p"il;ý"h
pravidlech
úaemnicli'
rffiffi;1ji,ťd::.,:.'ť'lT':l':
!3' rněsta pr"hy ur;;;;;-io.'rT'l" "#;:Tt"'i|jj|tT:
roapočtůvydávi Rada íúavniho

:ně*i usnescní 3astuPitelstva hlavniho *:'tu
-i'au Prahy e.'lor+i-ae dne 3l,5.200t, ve zněni usnesení
á'ast+pitei*tva hx'avního
P'-hy
;
udne ro: eooe' ve anění uraeseni Zastupitelstva
hÍavního města 'Prahv čT-*ltu
1?/14 zedne 13_- l2-2oa7 a ve znění usne*e*l Zastrrpitelstva
hlavního města
Frahyč. lg/59zeone
^

ts.g.zoot tulo

znuclvncÍ t.lsrrNu
říspěvkové o,rg-aniaace

}ffi&ay
e*iq+E
S&*v;
*ftřt*:
td,

-:

a Mateřská šIggla a ZákladnÍ ško*a * sfred*í
škola

L

Eřtr'snřf'l'Ěsůs řraha se sídlemP'řef* 1,
h{ariánsk é, né*n. ?"
Jedičku\'ústav a fo{atořská škola a zín-J'i
lli",u *_iirJa"i sr.or*
[284]l.Piraha 2, V pevnosti 4
7Ů&:73'1.6i}

XL

je sociá{ní, vý*bovně ladělávací' léěEbně, r.ehabilitačnÍ
a odborrn{,
p'or'adenskápďe, ktera j:e
u *racezi swÁ'nym postiženírn-o.guni""."
poskytuje
sociáIÉi shžby, pr'sust<-otni u.oot,toi,
uzděláni
pro
žáky
se sprciiílními
ÝEdělfu,drai p,ctřeban*i'' $oučastí-á-nád],u,'il-xlen'á[9q'-re
'ákňd'd;;d;lá-i;J-dní
esntťuÍf',kteró paeh11rrje pro
'#ky"* i$ji* u"*k'*aÉástupce
Qaní** *piďfu;ě p.d.ďgiďé služby" iafor,r,ne'čni' diagnosticke*'
poraderntrnou a metodict'ou iiinnost
DďšÍ .io"ea*i
i*er'nát a školníkiub' organizace
rcb@.&je' šk+'lni:gr*vnynt*í u
-z,tvoebi_e*rao'*v.rtaí. lečebaě'.-eJÍí';-il;;áiJ*áporadenská
p$e pe'r$g15je Ve' s_tředisku adrayotní
u' rco*il* ;;k*tř.&-''éč-'
F.Ť,ďIjiěti!fi čÍ*nug*iorganixace

i*'r;;*;;l!J*

;iffi"í;le

$
Statrrtámirn orrránern organizace

.|ralry, Řeoita-j"a"á
naĚg*néÍnu ne*o

je

E"

tee

řediteÍ, kterého

<rdvolává Rada hlavníha města
z& argafiizaci tak' že kjejimu
,L J,lpoapie.

Jrnanuje,a
#;'g;;-i''l"*"i*e;-j-diffije

Yyt;**n*i"*ř

j,*ó*'.p6*jí

"vo;

"r#o

w.

!- *rg*níza*i se předává tío správy

k

jejimu vlastnimu hospodářskému r1uŽrtt

vla's,tnictr.í hlavniho márta tr}rahy.

lI

katastrátninr ťrzemíNusle' Pcrdoli' Vyšehrad a Bukol"a it
$e st*\em k 30 4 20$B v cetkové ťrčetnihoclrrotě 49t 550 378,70 Kč

nenrotlitý *raietek

v

PSTEMKV
parcc}a č'
L9{Í}./6

t{firěfa m"
54S

}96ť8

165

l96Ž/9

183

te,62lI0

2't4

t96?ll

?Ž!,t}

1

1533'É*

Id2

ts4$/t

2*5

kata-str- riusmi

druh
osLatní ptscha' břiště"stadion
eestavěná plocha

zastavěná ptocha
rastavěná plochp
jiná ploeltaost{t$ i plocha
aast-plccha anadv,qří
zast.plocha a niídvořd
za$t'plsob& anádvoři
zast.plocba ansďvoří

!54S1?

zz

1.S43

623

154411

26*

zest_ploďi* a rrrídrďj

{J441,3

30?

;ast plochaanádvoří

{-*-45/r.*

{i06

'l545lŽ*

1s46
L547ft*

d34
t'rn
lat

zslrada
:astavěuáploclu
aast.plovhn a rÉdvoří

34,80

fft&lsí plocha

t5
t9.l

z*st.plochaa nádvoři
aast.plocba a nádvoň

,1,54$11s

77tZ

ostatui plocla

1548/3

63?

o$tatni ptoctu

l5_4.Íll5

s4.5

zasavěrrá plocha

154&/6*

+JJ

r549

ts82

astarěn&ptocha

ts,4:Itz

tr54íJ3*

.l

zast.pl*ha.a nadÝďří

44"1

{ssE..plssh& e qadl*

t5,3t9il6

1t t8

ostaari'ptoi:ba

1,5$g

,t45

3}3#e

Íi

3J3eff

e/5

gři

účetnihodnotar Ke
936 700.0fi
278 800.0u

Nusle
Nusle
Nusle

311 lf)0,00

Nuslc
Nuslc

46-5

800,00

3 763 800,00

277 100,ffi

Nusle
Nusle
Nusle

477 700,00
35 700,00
t72 454,00

I

Nuslc
Nusis
Nuslc

497 4ZO,AQ
575 960,00
I 623 124,t)0
8l l 6ló'oCI
231 880,(}{}
t0 749,00

Nrsle
Nuslc
Nusle
Nusle
Nusle
Nusle
Nusie
l.luslc
Nusle
Nusie
Nusle

4_5,00
I

l9 0s5,s0

834 791"$0

l

973.0í}

37:t 0fi.8,0{)

44 !38,G{)

l5tI8 iua.$0

Nu*e

s43' 37Ů,íj.0

Nus'le

3 r39,0i}

ostg*ripioeha
*iřtafiii p{o a

Nusle
Nusle

4 $B0áÚ$

4
314

ffistplqqha *-nrí'd'voři

l.,luslc

t23{Ést

) l ]_€as{

as.{ataí plocha

L2:á{ž

$40

rast,ploeiha

ansdrpři

Vršďr,lad
Yyšehrad

za$É.plq$h&

Ít

*ád*o.fi

vYšt}$,sd
tr{y_šehrad

6l$s;Ot)

Vi.'šeh'ad
Y3ršshrad

}Ž 6$$-$0
lt} 665,8t)'

vj,šshrad

156 6tlÚ'{ls:

*4

t,24Íe

1731

it'5

2*6{l

ostaerílj:to*ha

r.Li.

I

o$atript*elia
zixť$.oc&aa rádvo,ří

I2'*ll{lígt
l2glÍ

3546+est

e*iamiiptosha

&

.assa{'ť,ploĚka

,sJ,!'3s,

l4J,

cg$t.p

,s{:a57

5$

sÍ.1 .1

6$

a'he

aaridvs'fi

tást,plric*ra a *áiďr'g

ři

xst"sae}aauídl.ďi

21 16

t*,51

$xtatni p-leck*

?1t,s

4sŽ

ostalni,slocha

762,00
2 040,0s
!.93 57*,8$

Fod*ti

2 7!4 050,{N}
l í}s2 s5?d}$
2 q29 S4S,{i{}

Bl'rkoláuN.ř{.
Er*gvá,u,N.Íd
Brrková u

-sT'Í{.

guke"a*w'ř{
Bxkrrvá u N'LL

I 8910t1'
osj,,sti
7S3,S{i

? 2J;5,$t)
2 4{{},S0

?l3l/l
213 rriJ
2 [3 ri r?

t6s0

zclcň

Buková u N.H.

4762
3684

ostatní plocha

l}rr.ková u

l6 522,00
49 747,00
t9 525,00
7,2 41A 68S,00

NH
Btúová u N.H

osta&rí ploclra

ťglk*vá r}če{;níh.odnota poza.mkti

s'{.JsovY.A. STAVBY
objekt

č_popisrré

par.ilon

l'ř0"|

ško!.I-Mš
paviiwš&otyE-MŠ

č.parcely
l()6?tÍÚ

bez č p.

par'ilm.š&o$.. flI+{Š bez č.p"

pl1noffkre'Fříptqrr

katastr. úr*mi

Nuslc

účenríhodnota v Kč
I 705 971.00
2 t0 970,00

196219

Nuslc

t96U8 a 3l3E/3
1962Írc

Nusle

2t0 97{J.00

Nusle

36? 000,00

l3 12t 850,00
62 334 484,79

B'udglraTAř

479

IS40ll

Nwls

Budowiť{Bškd"'-

1349

t549

be'doťabasfu_

t349

r54E/5

tý43

32W2 84q80
100 68t:t2I,20

stavbrToďcg

1350
lmz č,p,

Nusle
Nuslo
Nuslo
Nusle
Nus!e

290 76CI,00

Nuelo
Nusts

|268244].2,lú

Nusto,

I67t

443,,5A

el&Ťňtsss8LKÁ
sbateogpre

*bu_ď'ovaTQř

e+D
*b'rlfuaI]DP €+D

*bude+'*TBF

1544/r
L5i44R, t54112

čp.
I7t3

1545/2

1714

ls48/,ú

bez

ef5
. x--..

lífia

bEzó,,p.

s8(!ovespÉn{Fi(/{'U

52 705,00

74 439 45?,5(l

TsP€+9

1545/t,t54E/l

Nuslc

5.545 72ó'70

síktimuarlcaee

l54J/1, lJ48/l a
li54fiI

Nuslc

3 249 859.{0

Budove.SB
fudaya-jide_Ísl

erdoe-t*bor.
soc-zařÍzenÍ

t3

ti{n

Vyšehrad

bez č,p.

s.t.238

Bukovau N.H.

3434I 9lý.t0
4t3 534,00

bez ě'p.

sÍ' 257

Bu'ková u N.H^

3 596 960,00

CďNaoYá lliččÉnÍ
hsdaot$,bndoy a stnveb

4s9 Í39 690,79

*Foeemky a,b,u4gvy na pareggph v
kri.
ťÉ1fr,opomekč;&.26.ov k-* Errkové,q

Ngob d&r6P 25jt"129212005
}t6qýpfu,[íťadů uonÍ ve vla"sfoiíctrri Htvm qrn*i'irréfuo vlastrríka}

i

'

2,

Ířtaviťý rrmistsk podla *tav$,inventarÍaae kp_ dni

1.

l .200s:

a} dtouhoso.bý,hmotrrý movit'ý'rnajetekv celkovéušetniho'dlretěŽ9'9l7 0s8;87 Kč

b} ďouhodobý nehmofuý majetek v celkové úř:etníhodnotě 205 000,00 Kč
e}, ďo'b'pý ďlgtúo.ďo_bý a ostatfii

575 8B0"5:i

Kč

nehrnutiiý*htrhod ý nai.etek v celkovégčétni,hodn'otě

d) drobný diouhodobý a ostatni dlou'hoido$'ý hmotný majetek v celkové ůčetnihortnotě

23 7:l266?,9ry

Kč

a dalši niovitii ínaj'étck poř'íeený po l.l.200& z prostředků hlavrrílro ntěsta Fralry.

3 Majetek uvedený v

odstavci

l

vede organizace ve svénr účctnictví

vedený r'oper-ativní evirlerrci podle stavu inventarieace k 1
bod*crtě $ 0q2 t}se'4Ó Kč.

fu€ajet*k

l ]íir:"! i

v.
Yvmggggí rya iet|ipgÍgh.B]ráv*9t&${ie.*sc

1" s-rgas'izact

r*á při hqqpqdaře!í s majetkeťÍ!_b!"&vního města ťra.hy tato práva-vlas!&ífu'
&,{ajerek spravovat a eÍbktiwrě vyrržíva.tzejména kz.ajištění }rlawií činnocti, prcl kterou tl

i'{'

zffzenft,

l'2. Nakládat

s movitým majetkern v rámci předmětu činngeti vymezeného v této rřjzor
listině;
L-3. Nakládat, smovitym majetkern rnirno rárnec pšedmětu činno*ti, je-li předmětem práv

ii'kbtiu saÍilo$atná věc' netro soubior věcí v pořbovací ceně
t'

r,4.

ffi

FŤ{

ssCI,*

nižší

Kě'''''''''''''''';

Jlis$aci

nwpo'tfubitelného a odprodeji přebytqfuóho rnovitého rnejetku postup

s

p9d*ě
přebytečným a nzupo'ffebitelným movitim mcietkern
'gÁ*ed FťCI'a*kled*ni
vJ*gtníefsi hlav*iho rněsta Prahy. kteď je v užíváníp.řÍepě.vkávýsh orgmimcl
hlawím městem Prahoť', které jsou uvedeny v příloze teto efiz.ovací listiny;
''[.}r;&,v.íĚ&ť
í.5,.
nájenní srn'lotrvy a srnlcuvy o vypůjčeemqiotku svěfuného organizaci do správy,
d.cbu
ťo rr*
úrřítnu doiednoful rokrr nebo na dobu náurčitou s výpovědří lhťrtou aa ieanot
rokq bez ornezen! výpovědních důvodů.

I,6: ZnsL*pgva! hla,vní město Prahu při investičníčinnost'i vrárnci sohváteného
províděné na nernovitém majetku svěřenérn zřizovaci listinou.

vl"
Foplňkgvá čisnost org$niBage

Q-š#{*aa*e tni'tri'že #orrávat doplňkovou činnost. Tato doplňková čiť,'Ítc)stnesrní narušov
plrtěn] hlavnich účelůorganisace. Okruhy doplňkove činnosti jsou:
pronájem nemovitosti a nebytov-vch prostor
'2. ,*bytiavect'* *óy
3. tros{inská činnqst
4, pgřád i od&orruých kura}' šlrolenía jinýeh akeí včmuě{ektorskéčinncstiv o'u_lasti
,psy.efioJogicÍtého a,'gpeeiát pedagogického poradensfl"Í

l.

5.

pp.'q&j

výffikl

veraiklýoh a:čřEtlosti Žáků'

vtÍ.
4{&{:'sa&te_.tspip;-agff

qír;nqss .qyls

$rganizace se zřizuje na doblr neurčitotl

\ríI[.
Z{větg&rá ggt*novsní

1. 'srg*nizace byla ďízena ke dni l'7 l99z usnesenirn Zastupitelstva hl*vnlho mfuta Prahy č'
18Í:Í zs dne 25 ěervr'a 1992. Touto zÍ'vtvaci listinou se a*šuje ďizovaci listina Jodličkova
ů*tatc! a šhol pro tělesně postiŽené hlavního měet* Prahy ee dne 7. května 199ó přijat-{
Radoq Zastrrpitelstva hlavního města Prahy usnesenirn č. 509 ve aněni usnesení Rady
Eas@iteJstva hlavniho města Prahy č. 4Ž9 ze dne 29. dubna 1997, ve aněnÍ us*eseni Rady
&stry*telstva hlavrriho rněsta Prahy č. 404 ae dno 2s. dubna 1998' ve znění usneseni Rady
ía4*i4litetstva hlartího mě$la Prahy ě).773 ze dne l8. srpna 1998, ve zoění usneŠeníRady
Eastepitdst'va řrlavniho města Prahy č. 990 ze dne 14. eářÍ 1999 a ve znění usneseni Rady
gs*ra hlavniho měste' Prahy č. I2B1 ze dna24. ř!j*a 2000 a usnesení Rady hlavnÍho

eaPrats.č. 1448 ze ďne

28- listopadu 20.00'

@pire je povinna strpft k*nboly hospodařeni provs{ěné orgárry ďiao:rutgle a dodržovat
pro organizacř a provrfuděrrÍ kontrol hospďaření.
F
r. ,kru*ace jeoprár.něna podep'isovat za hlavní město Prehu právd úkony, ktere jsou
s& y Za-*upitetstvern hl.m. Praby nebo Radou ht.m. Prahy.

z.

4. Tsg?lňFr*v*cf tisti*a n*hývň ričinnostl ďnem tr.1.2$$1.

xxx
ZÍnělm:ď.iřol€fií lřstiny příspěv'kové organiaaee íedličkuvústav a Metťřská škola a Záklaclní škola
a Ssedď škola

- sohÝáioná usuenerrím f;astupitelstva hlavního tněsta P_rahy č. 30/41 ae dne 31.5.2001 nabyla
účinnostidnem 3 l'5.20CI l
- so*rváleaa xs_neso*írn Zastr:pitolstva blavnÍho městn Frahy č. 36/2l z$ dne 30 3.20t16 nabyla
úěinncsti daear 3,Ú. 4 "?0s6.
- sehvá]eqá assesenim Zastupitelstve hlávrriho něst* 'Frahy č' l,?ÍI4 ae dne 1.i.12.Ž00? nabyla

ÚĚíq'!qsi.d'l@ t.i.affi8.

-' ssha*I@á. !$affiiin' Zastupiteistva h:lar.ního rnéštařrahy ě. t9l59 ze dť's 1s.9.200s nabyla
iičitr,nmti dnera 18'9'20s8

lí P.raze'

dne

Ťfi*řt-ffi*

ředítel,odberu škal*tvj, trr'ládďe a t'ělowýekovy, MřIMP

)

I

é'#/s&€ ec *r.{q}'ďt'' &;Ít:ts
,o

Essxďy pn* *alcládásnÉ s přebytečným a neupctřebitelným
movřfym
nraje&ern vo p'lasfnictví h.l*vního mčsta rrany,
který je v užřvání
grřfupřvřeových organizncí zřÍaených
hlavnim městem Pra}rou ..

}tl'e*ptl*řebitelrqým

t.

movitým majetkern se rozurní majetok nefunkční,
urťený k likvidaci.
tÍ,

FŤebytečným *::lty* majetkem.se
.ro'.umí mq|etek fuilkčni, ale
pňsB*gx olganiea*e již nepo#esný. Takoy1lto
m*jetekĚe na aikladrĚ

pro

potfeb1

stanovené odhadni

cer,y dále.odprodat.

m.

Ú' lt*viď*ti'netrp:gtřebitelnéhq tzn nefunkční}ro
movitéha rnajetku,

p*íl$_sť'!$''lĚsF ř9'oryanÉa*ď-tříeenýtn

htav*ím u*t* ř.rahou

pri'p"'t-

*rggni:aacďl na aáÍďaffi návďu yyřazovaaích
komisi
F_o*gd se j'edta* o. mo*iý *q'etsk'
4uhož.'i-ei"r
sq*ňá*tí x*v,r'&u na v:'řaamt *4*tku

"y;aar,"x'*'"i*t

o

odborný'cn
der.n nepřos*huj* 1$fi.000,orga*iza'*e'toařB_d't{is'ř+d*Íďp#rtušgólro

xe,

(.dá1e

argani*aci.

řl*ar."H

n.e*áL

roáďují řsdiÍďé
jen ,'příspěvkové

mochanik&' mrrsi b,ýt

'n"

lur.ruáa na*'r,u ředitele příspěvkovd
odbo'ru m-g*tJi" hlt'vního měxta irahy
jen
{dále
po projednárrÍ s priďusn,.fm radnírn ntňino
*u'';'#;r,;'r',ii*e*tt.*
"MI{N[P*)
psirrrátgrahlavnÍha r*ěxa.Fr*hy, Ňávrh
rázhadntrti p* nu* *n.áené pfipadyje
r.p'filoze č. 1

Y.

JestÍiže'**tad'níc*a* přebytečnóho mor,'itélro
tirajetku stanovená odborný.rN odhaďenl
'Éš,př,ďktadá ředitď pňslušnéfu''Jt** MtflVtP} na ákladě ni{whu
řediteÍe pťi$$ěvk$v{í organiÉase, n*l.rh
na odprcdej *ourteu' *4.tku raeě
hlaÝbíB& rně.stt*
Pr*hy ke schválení'

Př$*.bět{

PřehÍgd oprárměni k r$zhsd$vii'Bi o

,ryJJnntx novitéhomajetkrt je uveden při}oze
č.2,

Tyto aisadv nabý*aii účiqnqxi*o.*

rlJ}g*z

řřťí$&{r c!'J

R()?"H,$DF[UTÍ
bÍavrbovatel(uživatel)
ll.rltígěrrř

l

:

o VYŘAZ.ENÍ movnÉHo MAJETKI'

ředitel příspěvkovéorganizace
dtto

Přeď*Ě:
lnv'

trdo úzé/

typ

Etq*,-v:ňa@-;

řeq'p*"atttď.rtý * vixodborný

poř.

cena

/

Nepoťebný

/

Odprode-iem

posudek

&eůslyřesqní:
Li*lvidnci

s**o'vi*o q'yii{zoÝací kornise příspěl'tcové orgmizace

:

$ouhltrsirnoslikidaoí /

W's.

ďstat.c€na

odprodejetr

Hildďiqp,orgp4iacoe
PEdPis

€E4.oďE'oť_tlllfffÍ'víF

dahrln

:

podpis

radď }l{;r*".*ŤaÍs

rok poř (výr.)

I

t:
it-i
.!.

I

1li

i'ťIilrrus c-!
l

řřgrř*fuď opróv*ěnť k raehadovóní o uyřawvánť m.ovětého mejetka ve vt*stnšctvi
Írť*p*í$*města Frel/rly, wžÍvúnípřÍspě,v'kovýck ugankací zřtzertých hl*vním
"-

NJnj*t*k
nexpotřebitelr*ý

wěstem Prahou

rozhoduje ř editel přispěvtcové crganizacc zř{aené
hlavďm městem Prahou

(nefunkěni}

vyřbacní =

tikvi*xci

S{qistqlr

'p#.eb'yÉečný'
(ifuqkěni+

áe

n€pqtřebný}
vy,ř*pcn{=

do 15$.$fi}'_ Kč odlradni cerry rozho&'rje na žádost ředitele
pří*pěvtove organiace ďíz€aé hlavním městerrr Prahou
řcditď př.íollršneho od o.ru MÍíMPpo projdnání s
Ét'Iušnýmraďníirr blavníhry m&tx Frelr5 popř.
nsm&ttcm primr{torrt blnvnÍho mčst' Prehy

*dprad*j*w

&fxjet*k

odprodeji rnovitého nr4ietku v odhadní cgnč

př'c yt*ěný

nxl {50.00or Kč rozhoduje

{fi'ekčili'
rrepotř'ebný}

vždy rnda hlavního nněsta Frahy

i

]0. června 1994
Čj. 2729/9 -prin
V Praze dne

uáŽený pane'

na zák}adě $ t5, odstavec 5 zákona ČeskénárodnÍ rady Č.564/90 3b,,
o státní správě a samosprávě ve školstvÍa usnesení rad Zastupitelstva
hlavního rnĚsta Pr:ahy č. 917 ze dne 28. června 1994 Vá5 se souh}asem
šxg}sxeno úřadu Fraha 2

jmenuji
s úř,innostíod 1. července 1994 ředitelem Jedlíčkovaústavu a škol pro
tě1esně postiŽené hlavního města Prahy v Praze 2, V pevnosti 4 jako
tozpočtovéorganizace hlavního města Prahy podle Statutu městský'ch šk'ol
hlavního města Prahy.
Rada Zastupitelstva hlavního nĚsta Prahy !ám souěasně stanovila
prat v souladu se zákonem č. L4}lL992 5b. v platnérn zněnÍ a s nařÍzením

č rc

repub}iky Ó. 25L/L992 sb. norye].izovaného nařízenÍm vlády
če*ae republiky ó. 76lL994 5b., o pletu a odměně, za pracovní pohotovost
v rozpočtsvých a v některých. da}šíchorganízacÍch a orgánech.

vlády

5 síhlédnutÍmk VašíkvalifikacÍ
p}atové zařazení:

Várn

bylo zároveň stanoveno toto

-2

I

základní plat v 11. třídě, 7. stupni
Bříp]'atek za vedenÍ
osobní pŤíplatek ve výši 20 %' tj.
Toto platové aařazení Vám

440,-4 500,-1 900,--

příslušís účÍnnostÍod 1.

!ěeká'vám, Že pod Vašímvedením bude organizace

července L9?4.

plnit

všechny funkce

které derrgkratická společnost na Jedličkůvústav a ško}y pro tělesně
stíŽ'enéhIavního města Prahy klade a Že reallzace statutu městských ško
Fř'.ispěje k širšlrnu zap.ojení škol i ústavu do Života nĚsta.

tb

VašÍ.prá'oe Várn

S pozdravan

přeJi

mnoho úspěchů.

,ru

Koukal, CSc.

VáŽený pan

PhDr. Jan
Ježkov€

Pičman

7

Praha

3

#PHS
Praha

2,lČ 256

Potvzujeme,ŽeNadaceJďličkovaústavu,sesídlemVPevnosti4,
kandidáta
91 il7z,navrhla dne 24' 9' 2oío na
Na
rady-'P?!'!!:ťr MATURUS' o' p' s. se sídlem

-

do funkce'čIena spravní
66 216
Ťópone l iist t a, Praha 4' lČ 247

Mor.PetraHrubého,r.č,.711111to182,bytemNaPodkovce574111,Praha4,coby
črĚn" správní rady navňovatele'

této funkce předem souhlasil'
kteÚ se svojí kandidaturou do

V Praze dne: 24- března 2011

Za Nadaci Jedličkova ústavu:

správní rady

{Wlq
Á"iónín

naói.

e:-7

:

Herrmann -1člen správní rady

ffi
ovĚňov*cí
oot-oŽrca o vlDluAcl
Ověň.rji, že tentojf,$)opis

T- v4^Á4listoný

souhlasí doslovně s listinou

y

Vwzo

dne

g.

š .2o&l

EvA DAŇoVÁ
NoTÁňsďTAJEMNíK

pověřený notářem
rruqr' Redlmem

DrÉčtlgQ
\='tj#-

I

i: I

l

ffiffiKffi
zÁpts z z. znsEoÁruíspnÁvruí nnoy

?D}ulffi_vz€.*t%,tí
?dů})'ow( o''L" .ť

obecně prospěšné společnosti MATuRUS
se sídlem: Na Topolce L7I3/La, Praha 4
konaného v sídle společnosti dne 9. 12.zo1.o

Přítomní členovésprávní radv:

-

Petr Hrubý
Jan Pičman
Tereza Vajtová

Zasedánísprávní rady řídila Tereza Vajtová.
Zasedání byli přítomni 3 ze 3 členůsprávní rady, a spráúní rada tedy byla usnášeníschopná.
Program zasedání:

a) Výše odměn zaměstnancům Maturus, o. p. s. (Nina Křehotová, Jakub Koucký) za

měsíc

prosinec 2010.
b) Jmenování Lenky španihetové do funkce ředitelky Maturus, o. p.s.
a) Přesedající dala hlasovat o návrhu na schválení odměny ve rnýši L5 000,_Kč pro každéhoze
anď výše uvedených.
hlasování:
:

3; PRoTl: o; ZDRŽEL sE: 0

býo přijato jednomyslně hlasy všech členůsprávní rady.
b) Přesedající dala hlasovat o návrhu na jmenování Lenky španihelové do funkce ředitelky
s, o. p. s.

edek hlasování:
RO: 3; PROTI: 0; ZDRZEL SE: 0

hodnutí bylo přijato jednomyslně hlasy všech členůsprávní rady a Lenka Španihelová, r. č.
54L9/5849, trvale bytem Malá Bystřice 53, 756 27 Valašská Bystřice, byla jmenována do funkce
ditelky Maturus, o. p. s. ode dne 3. t- zoLL Tento den je zároveň dnem vzniku pracovního
ve smyslu pracovně _ právních předpisů.
is

ověřil Petr Hrubý:

tum, podpis

souhlasí doslovně s listinou

íufu

z

]rzzo

listovou,

nížbý pořízen.

dne j'9'Za,tu\

EvA DAŇovÁ

ruorÁŘstďTA.JEMNÍK
pwěřený notářem
JUDr. Radlmem DrátIeS

_..- l

Doložka
ověření stejnopisu notářského zápisu
Tento stejnopis notrářského ápisu vydaný dne jeho sepsání a určený pro Nadaci Jedličkova
ústavu se shoduje doslovně s notířským zápisem šestnácti stnínkovým sepsan;ým dne
3. 5. 20|l, slovy třetího května roku dvou tisícího jedenáctého, vedeným pod spisovou
značkou NZ 94l201l a obsahuje opisy pffIoh, které doslovně souhlasí s pfflohami
notrířského zípisq a to ověřen;ýrn opisem čtyř stánkovým pfflohy označenépořadovým
číslem1, ověřeným opisem fií strrínkovým pfflohy označenépořadovým číslem2, ověřeným
opisem dvou sfiiínkorn-ým ve spojení s prosým opisem deseti strránkovým a ověřen;fm opisem
dvou stnánkovým pfflohy ontač,ené pořadovým číslem3 a ověřen;ým opisem dvou striínkoqým
přílohy oznďené pořadovým číslem4.-----------
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