STATUT
SPOLEČNOSTI
„KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK“,
obecně prospěšné společnosti.
Článek I.
Základní ustanovení
1. Název Společnosti: Kralický Sněžník o.p.s.
2. Sídlo Společnosti:

Velké náměstí č.p. 5, Králíky, PSČ 561 69

3. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 6. 2007, která byla
podepsána v Králíkách.
1. Město Králíky,
Velké náměstí č.p. 5, 561 69 Králíky, IČ 279072,
zastoupené starostkou města Ponocnou Janou,
2. Obec Červená Voda,
561 61 Červená Voda, č.p. 268, IČ 278637,
zastoupená starostou obce Švestkou Miroslavem,
3. Obec Dolní Morava,
561 69 Dolní Morava, č.p. 35, IČ 580911,
zastoupená starostkou obce Bednářovou Janou,
4. Obec Lichkov,
561 68 Lichkov, IČ 279161,
zastoupená starostou obce Brůnou Zdeňkem,
5. Obec Mladkov,
561 67 Mladkov, IČ 279234,
zastoupená starostou obce Šmokem Teodorem,
6. M + K s.r.o.,
se sídlem Velké náměstí 6, 561 69 Králíky, IČ 62028529
zastoupená Šlesingrovou Květou, jednatelkou společnosti,
7. ARMY FORT s.r.o.,
se sídlem Gajdošova 24, 615 00 Brno, IČ 25593889,
zastoupená Bartošem Markem, jednatelem společnosti,
8. CVS Žamberk s.r.o.,
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01 Žamberk, IČ 27495981,
zastoupená RNDr. Fialou Antonínem, jednatelem společnosti,
9. JK CONSULTING GROUP, s.r.o.,
se sídlem Raisova 1468, 288 02 Nymburk, IČ 27392481,
zastoupená Kubišem Josefem, jednatelem společnosti,
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10. SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o.,
se sídlem T.G. Masaryka č.p. 2, 568 02 Svitavy, IČ 62062026
zastoupená Ing. Fröhdem Luďkem, jednatelem společnosti,
11. Pekárny Falta, s.r.o.,
se sídlem Jana Opletala 128, 561 69 Králíky, IČ 27464849,
zastoupená Ing. Kyllarovou Zdeňkou, jednatelkou společnosti,
12. SUNSKI spol. s r.o.,
se sídlem Dolní Hejčínská 1149, 779 00 Olomouc, IČ 25901711,
zastoupená Mgr. Duškem Luďkem, jednatelem společnosti,
13. SKI SNĚŽNÍK , s.r.o.,
se sídlem Dolní Morava č.p. 58, 561 69 Králíky, IČ 26298970,
zastoupená Štosem Oldřichem, jednatelem společnosti,
14. SKI Centrum Dolní Morava, a.s.,
se sídlem Dolní Morava 40, 561 69 Dolní Morava, IČ 26007941,
zastoupená Ing. Rulíškem Jiřím, předsedou představenstva a
Slončíkem Miroslavem, místopředsedou představenstva,
15. Bubák Roman,
se sídlem Maroldova 1397, 250 82 Úvaly, IČ 12231312,
zastoupený Bubákem Romanem, majitelem firmy, trvale bytem Maroldova 1397,
250 82 Úvaly,
16. Ing. Staňková Zdeňka,
se sídlem Osík 320, 569 67 Osík u Litomyšle, IČ 68480971,
zastoupená Ing. Staňkovou Zdeňkou, majitelkou firmy, trvale bytem Osík 320,
569 67 Osík u Litomyšle,
17. Slončík Miroslav,
se sídlem podnikání a trvalým bydlištěm ul. Gen. Svobody 56/32, 787 01 Šumperk,
IČ 44769776
zastoupený Slončíkem Miroslavem, majitelem firmy,
18. Ing. Vladimír Vokřál,
se sídlem podnikání a trvalým bydlištěm Kmochova 134/42, 614 00 Brno
IČ 70296383,
zastoupený Ing. Vladimírem Vokřálem, majitelem firmy,
19. Tělovýchovná jednota Sport Mladkov o.s.,
se sídlem Mladkov č.p. 8, 561 67 Mladkov, reg. č.j. VSP/1 - 1581/90 – R,
zastoupená Uhrnerem Petrem, předsedou TJ, trvale bytem Mladkov,
20. Vojensko – historický klub Erika Brno,
se sídlem Viniční 136, 615 00 Brno, IČ 64329607,
zastoupený Ing. Richardem M. Sichou, viceprezidentem klubu,
trvale bytem Bieblova 22, 614 00 Brno,
21. Konečný Jaroslav,
se sídlem podnikání a trvalým bydlištěm Heranova 1244, 562 06 Ústí nad Orlicí,
IČ 12985121
zastoupený Konečným Jaroslavem, majitelem firmy,
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22. Ing.Karel Kromíchal,
se sídlem podnikání a trvalým bydlištěm Osík, č.p. 291, 569 67 Osík u Litomyšle,
IČ 70182825,
zastoupený Ing. Karlem Kromíchalem, majitelem firmy,
23. Vahala Petr,
trvale bytem Dolní Morava č.p. 44, 561 69 Králíky, RČ 590313/1674,
24. Ing. Janočko Martin,
trvale bytem Velká Morava 97, Dolní Morava, 561 69 Králíky, RČ 740711/5815,
25. Ondráček Pavel,
trvale bytem Novobranská 80/10, 602 00 Brno, RČ 750925/3884,
26. Ing. Richard Maxmilián Sicha,
trvale bytem Bieblova 22, 613 00 Brno, RČ 760224/3825,
27. Staněk Boris,
trvale bytem Dolní Morava č.p. 39, 561 69 Králíky, RČ 510202/001
28. Eliášová Marie,
trvale bytem Mohelnická 1127, 783 91 Uničov, RČ 565905/0419,
29. Ing. Jiří Gross,
trvale bytem ul. Obce Ležáků č.p. 452, 537 01 Chrudim 3, RČ 510628/259
30. LIMET CZ s.r.o.
se sídlem Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno, IČ 27660664
zastoupená Pavlem Ondráčkem, jednatelem společnosti
4. Právní forma Společnosti: obecně prospěšná společnost
5. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu O, vložce 161.
6. Doba trvání Společnosti:
Společnost je založena na dobu neurčitou.
7. Statutem se pro účely tohoto dokumentu rozumí tento Statut, schválený usnesením
Správní rady Společnosti dne 17.4.2009.
8. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakladatelská smlouva ze dne
6. 6. 2007.
9. Zákonem se pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
10. Působnost Společnosti je pro následující oblasti :
 Pardubický kraj, Česko
 Královéhradecký kraj, Česko
 Olomoucký kraj, Česko
 příhraniční region Polské republiky, přilehlý ke Králickému Sněžníku

Článek II.
Druh obecně prospěšných služeb
Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem
je rozvoj cestovního ruchu a turistiky v turistické oblasti Králický Sněžník, který přesahuje do
kraje Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého a do přilehlého příhraničního regionu
v Polské republice.
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1. Na základě marketingových nástrojů sestavit a provozovat regionálně koordinovaný

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

systém nabídky, prodeje a koordinace služeb a prodeje produktů cestovní ruchu,
včetně rezervačních systémů. Aktivovat a podporovat synergické a kooperační procesy
zajišťování a rozvoje služeb cestovního ruchu v turistické oblasti na základě partnerství
všech subjektů působících v cestovním ruchu.
Zajišťovat organizaci cestovního ruchu v rámci turistické oblasti na principu vlastní
autonomie a rozhodování, za účasti samosprávy, neziskových a podnikatelských
subjektů.
Dlouhodobým využíváním marketingových nástrojů při rozvoji potenciálu cestovního
ruchu vytvořit pozitivní identifikaci značky turistické oblasti Králický Sněžník jako
dobrého obchodního jména turistické destinace.
Vytvářet, podporovat tvorbu a koordinovat vznik a provoz inspirativních turistických
programů a projektů. Při rozvoji potenciálu cestovního ruchu turistické oblasti Králický
Sněžník spolupracovat s TIC jak v rámci oblasti, tak i mimo ní.
Zajistit a realizovat spolupráci se zpracovateli strategických územně plánovacích
dokumentů, případně zpracovávat vlastní strategické dokumenty se zaměřením na
rozvoj potenciálu cestovního ruchu. K tomuto mimo jiné zajišťovat strategické
marketingové plány destinace, metodické i praktické podpory a poradenství v oblasti
průzkumu trhu cestovního ruchu.
Zajišťovat a podporovat rozvoj vzdělávacích aktivit v oblasti cestovního ruchu a
souvisejících aktivit.
Zajistit aktivní účast v procesu získávání dotací a grantů a jejich umísťování do
turistické infrastruktury a na rozvoj turistické oblasti Králický Sněžník. Na základě
poptávky obcí, podnikatelů a neziskových organizací iniciovat, podporovat, vytvářet a
podávat projekty pro rozvoj cestovního ruchu, podporované dotacemi a granty
z veřejných i neveřejných zdrojů České republiky, Evropské unie apod.
Rozvoj spolupráce s partnerskými subjekty a regionem v Polské republice a podpora
vzájemných přeshraničních aktivit projevující se zejména ve společném rozvoji
turistické oblasti Králický Sněžník v obou sousedících státech.
Ustavit a provozovat organizační strukturu společnosti, která bude schopna průběžně
plnit účel, pro který byla společnost založena.

Článek III.
Orgány Společnosti
1. Správní rada.
2. Dozorčí rada.

Článek IV.
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.
2. Členy Správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné,
pokud jej odsouhlasí většina zakladatelů.
3. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Správní
rady.
4. Za Společnost jedná předseda Správní rady samostatně nebo společně dva členové
Správní rady. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Společnosti připojí svůj podpis předseda, nebo dva členové Správní rady.
5. Správní rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů, Počet členů musí být dělitelný 3.
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6. Členem Správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má
způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností
v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
7. Za Společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti
připojí svůj podpis předseda Správní rady samostatně nebo dva členové Správní rady
společně.
8. Správní rada se schází nejméně jednou za dva měsíce. Jednání Správní rady řídí její
předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání.
9. Správní rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje
nadpoloviční většina členů přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy Správní rady, není-li přítomen, tak hlas určeného předsedajícího.
10. Členství ve Správní radě Společnosti je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členům
Správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům
Správní rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené interním předpisem.
11. Funkční období členů Správní rady je tříleté. Funkci člena Správní rady nelze zastávat
déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve Správní radě může
být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku
12. Po prvním jmenování členů Správní rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž
funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po
dvou letech.
13. Členství ve Správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) úmrtím
c) odstoupením
d) odvoláním.
14. Zakladatelé odvolají člena Správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro
členství ve Správní radě podle § 10 odst. 3 Zákona, nebo porušil-li závažným způsobem
nebo opakovaně Zákon, Zakládací listinu nebo Statut Společnosti.
15. Zakladatelé odvolají člena Správní rady do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu
odvolání dozvěděli, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod nastal.
16. Správní rada rozhoduje o veškeré činnosti Společnosti a o použití finančních prostředků
Společnosti. Pro potřeby hospodaření schvaluje Správní rada interní předpisy.
17. Do působnosti Správní rady náleží:
a) dbát zachování účelu, pro který byla Společnost založena,
b) schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem, uvedeným v Zákoně,
c) schvalovat Statut a další organizační pravidla Společnosti a jejich změny a interní
předpisy,
d) schvalování změn zakládací listiny,
e) schvalovat rozpočet a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
Společnosti,
f) schvalovat roční účetní závěrku a roční výroční zprávu,
g) podávat zakladatelům návrh na jmenování a odvolání jednotlivých
členů Správní rady a Dozorčí rady,
h) schvalovat přijetí nového člena Společnosti, (viz. čl. IV odst. 19)
ch)vyjadřovat souhlas s odstoupením člena Společnosti,
i) jmenovat likvidátora při zrušení Společnosti a rozhodovat o určení obecně
prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek,
j) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec
vymezený ve Smlouvě,
k) rozhodovat o zrušení, sloučení nebo rozdělení Společnosti,
l) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti Správní rady svěřuje
Smlouva, Statut nebo Zákon.
18.
Funkce předsedy Správní rady zaniká:
a) zánikem členství ve Správní radě,
b) odvoláním z místa předsedy Správní rady,
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c) odstoupením z místa předsedy Správní rady,
d) úmrtím
19. Správní rada může na písemný a odůvodněný návrh některého z členů Správní rady a
nebo na základě písemného a odůvodněného návrhu některého ze zakladatelů
odsouhlasit přijetí člena do Společnosti. Členem společnosti se může stát fyzická nebo
právnická osoba. Odsouhlasený člen Společnosti má pravomoc stejnou jako zakladatel
a nezapisuje se do rejstříku o.p.s..
20. Mimořádné zasedání Správní rady svolává předseda Správní rady z vlastního podnětu
nebo je povinen svolat mimořádné zasedání Správní rady na návrh nejméně jedné
třetiny členů Správní rady. Vyžaduje-li to zájem Společnosti, svolává mimořádné
zasedání Správní rady Dozorčí rada.
21. V případě, kdy v rozhodovacím procesu hrozí prodlení s negativním důsledkem, může
předseda Správní rady rozhodnout o mimořádném způsobu zjištění výsledku hlasování
nepřítomných členů Správní rady buď elektronicky (E-mail), telefonicky vč. sms, faxem
případně poslem. Na nejbližším jednání Správní rady předseda předloží výsledek
takového hlasování, který Správní rada přezkoumá a vezme na vědomí.

Článek V.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Členy Dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné,
když jej odsouhlasila většina zakladatelů.
Členy Dozorčí rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Jmenování a odvolání je platné,
když jej odsouhlasila většina zakladatelů .
3. Členové Dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání Dozorčí
rady.
4. Dozorčí rada se schází nejméně jednou za čtyři měsíce. Jednání Dozorčí rady řídí její
předseda, v jeho nepřítomnosti určí členové Dozorčí rady předsedajícího jednání.
5. Dozorčí rada rozhoduje většinovým způsobem. Při rozhodování rady rozhoduje
nadpoloviční většina členů, přítomných na jednání. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy Dozorčí rady.
6. Dozorčí rada má nejméně tři členy, nejvýše však 7 členů.
7. Členem Dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má
způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se Společností
v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
8. Členství v Dozorčí radě Společnosti je neslučitelné s členstvím ve Správní radě
Společnosti.
9. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté. Funkci člena Dozorčí rady nelze zastávat
déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství v Dozorčí radě může
být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
10. Po prvním jmenování členů Dozorčí rady se losem určí jména jedné třetiny členů, jejichž
funkční období skončí po roce, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po
dvou letech.
11. Členství v Dozorčí radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením,
c) odvoláním,
d) úmrtím.
12. Funkce předsedy Dozorčí rady zaniká:
a) zánikem členství v Dozorčí radě,
b) odvoláním z místa předsedy Dozorčí rady
c) odstoupením z místa předsedy Dozorčí rady,
d) úmrtím.
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13. Člen Dozorčí rady, kterému zaniklo členství v Dozorčí radě uplynutím funkčního období
nebo odstoupením, může být zvolen do Správní rady Společnosti.
14. Členové Dozorčí rady jsou oprávněni:
a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejich orgánů,
b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti,
c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam
obsažené údaje,
d) účastnit se jednání Správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně
požádají
15. Dozorčí rada:
a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Správní radě o výsledcích své
kontrolní činnost,i
c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou
nebo Statutem,
d) svolává mimořádné zasedání Správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
16. Dozorčí rada je povinna upozornit Správní radu na porušení zákonů, ustanovení
Smlouvy nebo Statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky
v činnosti bez zbytečného prodlení poté, co se o těchto skutečnostech dozví. V případě,
že přes upozornění není sjednána náprava a hrozí vznik škody nebo sankce, má Dozorčí
rada právo svolat mimořádné jednání Správní rady, na které předloží své zjištění a
návrh řešení.

Článek VI.
Majetkové poměry, hospodaření a účetnictví Společnosti
1. Majetek společnosti vzniká na základě poskytování obecně prospěšných služeb
2. Majetek Společnosti může být použit pouze k cílům, pro které byla Společnost založena.
3. Hospodaření Společnosti se řídí rozhodnutími Správní rady a obecně závaznými
právními předpisy. Společnost hospodaří podle rozpočtu, který je schválen pro každý
kalendářní rok.
4. Rozpočet Společnosti schvaluje Správní rada po vyjádření Dozorčí rady.
5. Výroční zprávu o výsledcích hospodaření a roční účetní závěrku schvaluje Správní rada
po vyjádření Dozorčí rady.
6. Hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období, převádí
Společnost v celé výši do rezervního fondu, který je používán především ke krytí ztráty
vykázané v následujících účetních obdobích.
7. Výroční zprávu o činnosti a o hospodaření zajišťuje Společnost nejpozději ve lhůtě
stanovené zákonem. Tato výroční zpráva musí být zveřejněna na internetové stránce
Společnosti a kdykoliv musí být zpřístupněna k nahlédnutí v sídle
Společnosti.
8. Účetním rokem Společnosti je kalendářní rok.
9. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené
s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými činnostmi a
službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou
Společnosti.
10. Roční účetní závěrku musí mít společnost ověřenou auditorem.

Článek VII.
Zrušení a likvidace Společnosti
1. Společnost zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.
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2. Zániku Společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Jde-li o zrušení
Společnosti sloučením, splynutím nebo rozdělením, se likvidace nevyžaduje. Pro zánik
zrušené Společnosti, jakož i pro přechod práv a závazků platí obdobně příslušná
ustanovení obchodního zákoníku.
3. Společnost se může sloučit nebo splynout jen s jinou obecně prospěšnou společností a
rozdělit se může jen na jiné obecně prospěšné společnosti.
4. Společnost se zrušuje:
a) uplynutím doby na kterou byla založena,
b) dosažením účelu, pro který byla založena,
c) dnem uvedeným v rozhodnutí Správní rady o zrušení Společnosti,
d) sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na
dvě či více obecně prospěšné společnosti,
e) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto
rozhodnutí nabude právní moci,
f) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku,
5. Rozhodnutí podle odst. 4 písm. c) musí Správní rada oznámit písemně všem
zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být Společnost
zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je Společnost podle
rozhodnutí Správní rady zrušena, mohou zakladatelé toto rozhodnutí změnit nebo zrušit,
musí však součastně zajistit činnost Společností alespoň v rozsahu, který odpovídá
důvodům, pro něž bylo rozhodnutí Správní rady změněno nebo zrušeno.
6. Pokud zakladatelé změnili nebo zrušili rozhodnutí Správní rady v době, kdy již toto
rozhodnutí bylo oznámeno rejstříkovému soudu, musí být soudu oznámeno také
rozhodnutí zakladatelů. Předchozí návrhy Správní rady Společnosti na likvidaci, případně
jmenování likvidátora jsou v takovém případě neúčinné.
7. Soud na návrh státního orgánu, zakladatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem,
rozhodne o zrušení Společnosti a o její likvidaci, jestliže :
a) v uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání Správní rady,
b) nebyly jmenovány orgány Společnosti a dosavadním orgánům skončilo funkční
období před více než rokem,
c) Společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v tomto Statutu po
dobu delší než šest měsíců,
d) provozováním doplňkové činnosti došlo v období šesti měsíců opakovaně
k ohrožení kvality, rozsahu a dostupnosti obecně prospěšných služeb, k jejichž
poskytování byla Společnost založena,
e) Společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se
zákonem,
f) Společnost porušuje zákon.
8. K provedení likvidace jmenuje Správní rada likvidátora.
9. Není-li likvidátor jmenován Správní radou, bez zbytečného odkladu jej jmenuje příslušný
soud podle sídla Společnosti.
10. Likvidátor zahajuje likvidaci :
a) ověřením, že zakladatelé Společnosti byli včas o likvidaci informováni,
b) výzvou k věřitelům a ostatním osobám likvidací dotčeným k přihlášení se o svá
práva a pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 měsíce,
c) zveřejněním vstupu Společnosti do likvidace v Obchodním věstníku,
d) oznámením zahájená likvidace obci, v níž Společnost sídlí a příslušnému
finančnímu úřadu.
11. Postup likvidace se stanoví tak, aby byl zpeněžen majetek nutný pro splnění závazků
Společnosti.
12. Majetek ve vlastnictví Společnosti tvoří součást likvidační podstaty a použije se
k uspokojení pohledávek věřitelů v pořadí jako pohledávky vzniklé po prohlášení
konkurzu.
13. Odměna likvidátora se uspokojí v pořadí příslušejícím insolvenčnímu správci podle
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insolvenčního zákona.
14. Nepřechází-li majetek Společnosti na právního nástupce, nabídne likvidátor likvidační
zůstatek k převodu obci, ve které sídlí Společnost v likvidaci. Bezúplatně lze likvidační
zůstatek převést na obec pouze za podmínky, že se obec smluvně zaváže jej využít
v plném rozsahu k zajišťování obecně prospěšných služeb.
15. Pokud obec do 30 dnů od doručení nabídky nepotvrdí písemně úmysl převzít likvidační
zůstatek, přechází likvidační zůstatek na Českou republiku a likvidátor zajistí jeho
předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká republika použije
likvidační zůstatek k poskytování obecně prospěšných služeb.
16. Ustanovení odstavců 14. a 15. se nepoužijí v případě, že Společnost obdržela účelové
finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci
programu finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním
zůstatkem likvidátor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.
17. Po skončení likvidace podá likvidátor nejpozději do 30 dnů rejstříkovému soudu návrh
na výmaz Společnosti z rejstříku.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Statut byl schválen Správní radou Společnosti dne 20.3.2009.
2. Statut je vyhotoven v 1 stejnopise, který je uložen v sídle Společnosti.

V Králíkách dne 17.4.2009.

Předseda Správní rady :

___________________________________
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