Zakladatelská smlouva Podorlického sdruženízaměstnavatel

č|. I

Zak|adate|é
Ytz' podpisová listina této Zak|adate|ské sm|ouvy.

č|. Il

Úeet a predmět činnosti

1'
2.
3.
4.

ZajiŠťovánívzdě|ávacích zájmťr ě|enťr sdruŽení.

Zjišťovánípotieby
regionu.

a

sumarizace poŽadavkťr č|enťrsdruŽení v ob|asti personáIní po|itiky

Úeinna propagace ěinností jednot|ivfch č|en sdruŽení.
Zak|adatelé se stávají členy sdruŽení.

č|. |||

Název a sídlo sdruŽení

1'
2.

Název: Podor|ické sdruženízaměstnavatelŮ, nejde-|i
pouŽívat izkratku svého názvu: PoSZ
Síd|o sdruŽení: Va| 62; DobruŠka, PsČ 518 01.

o

právní Úkony mťrŽe sdruŽení

.

č|. |V

Vznik a trvání sdruŽení
SdruŽení vzniká dnem podpisu zak|adatelťr na podpisovou |istinu, která je nedílnou souěásti
zak|adatelské sm|ouvy . tj. í í. června 2005'
SdruŽení se zak|ádá na dobu neurčitou.

č|. v

Stanovy sdruŽení a |Čo
Stanovy sdruŽení jsou zaregistrované na ministerstvu vnitra dne 26.5' 2005 pod c.j.: VS/1-1160
994lo5.R ' Pridělené IČo: 269 99 773.
Zak|adatelťrm byly stanovy piedány a souhlasí s jejich obsahem.

čl. v|

osoby oprávněné jednat jménem sdruŽení
1.

Jménem sdruŽení jsou oprávněni jednat členovévlboru sdruŽení. Prvními členy v1iboru

zvo|enfmi ustavujícíě|enskou schťtzi jsou:
lng. Vladimír Voborník, bytem Val 62, 518 01 Dobruška . predseda
PaedDr. Josef Nováček, bytem Vrch|ického 716, 517 21T}iniště nad or|icí - člen vlboru
Jaroslav Vacek, bytem Za Univerzitou 862, 518 01 Dobruška - Č]en vlboru

o
.
.

2.

Piedseda sdruŽení je statutárním orgánem sdruŽení. ProvádÍ jménem sdruŽení právní
m Že udělit pouze statutární orgán sdruŽení

Úkony.P|nou moc k zastupovaní

č|. Vll

Vyporádání majetku

1. Majetek, kter1.i nabude sdruŽení za dobu svého trvání, se stává jeho v|astnictvím.
2, Za hospodaiení finančnímiprostredky odpovídá vfbor sdruŽení, kten.| predkládá

3.
4.

schťrzi rozpočet a vfročnízprávu o hospodarení.

č|enské

Pokud zan|ká c|enství člena sdruŽení aniŽ by zanikalo celé sdruŽení, majetek se
nevypoiádává.

Pri zruŠenísdruŽení a jeho |ikvidaci se majetek sdruŽení rozdě|í pod|e s841 obČanského

zákoníku . ÚčastnícisdruŽenÍ mají nárok na vrácení hodnot, poskytnutlch k Úče|u sdruŽení a
vyporádají se mezi sebou o majetek získan! vfkonem společnéČinnosti sdruŽení zpťtsobem
stanovenlm ve smlouvě, jinak rovn1/m dílem'

čl. vl|l

Závěrečná ustanovenÍ
1.

2.

3.

4.

Charakter sdruŽení_ sdruŽení je za|oŽené pod|e zákona č. 83/1990 sb.
Pokud není jinak stanoveno touto zakladate|skou sm|ouvou nebo stanovami sdruŽení, iídíse
vztahy uvniti sdruŽení, mezi sdruŽením a jejími členy, popr. mezi členy navzájem a dá|e
vztahy mezi sdruŽením a tÍetímiosobami ustanoveními občanskéhozákoníku, popf' ostatními
obecně záv aznymi právn ími predpisy.
KaŽdí1č|enobdrŽí po jednom stejnopisu této sm|ouvy'
Na dťrkaz souh|asu s obsahem sm|ouvy pÍipojujízak|adatelé své podpisy na podpisovou
|istinu, která je nedí|nou součásti zakladate|ské sm|ouvy.

V Dobrušce dne 11. července 2005.

Pod pisová l istina Zak|ádací sm louvy Podorlického sdruženízaměstnavatel ri

V Dobrušce dne í í. čeruna 2005
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