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Notá řský záp is

sepsaný v Bmě mnou' JUDr. Přemyslem Kalousem, notářem v Brně, se sídlem Brno' Brandlova
4 dne 24.9.2013 (slovy: dvacátého ětvrtého září roku dva tisíce třináct).----

Rozhodnutí
členské schůze Na počátku, o. S., sídlo: Soběšická 560160, 614 00 Brno,
IC: ó055 4665----

I.

Členskou schůzi občanského sdruŽení zahájl|a v 15.00 hodin Mgr. Ing. Eva Vondráková,
předsedkyně správního výboru, která přivítala přítomné a konstatovala, že členská schůze
občanského sdružení byla řádně svolána Pozvánkou ze dne 17.9.20|3 a je usnášeníschopná' nebot'
je  osobně anazák|adě P lnýchmocí,  které tvoří pří lohu č. l ,  č.2,č.3,č,4,č.5 tohoto notá řského
zápisu přítomno všech 14 členek občanského sdruŽení z celkového počtu 14 členů, a to dle
přiloŽené Prezenční listiny, která tvoří přílohu č' 6 tohoto notářského zápisu.-----

II.

Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů: předsedající členské schůze sdruŽení.--

----:--- Návrh na volbu předsedající členské schůze přednesla Mgr. Ing. Eva Vondráková

-------V prvním hlasování zvolila členská schůze l00 % hlasů přítomných členů sdružení
předsedající členské schůze, a to : -------

předsedající- Mgr. Ing. Eva Vondráková, nar. dne |9.7.1959,, bytem Brno, Soběšická
5ó0i60' PSC 614 00----------

III .

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu Programu - Rozhodnutí o změně právní formy na
obecně prospěŠnou společnost podle zákona č. 68120|3 Sb., včetně rozhodnutí o přijetí zak|ádaci
listiny obecně prospěšné společnosti a určení osob, které rnají postavení zakladatelů obecně
prospěšné společnosti, určení osob, kteréjsou ěleny správní rady, členy dozorčí rady a určení osoby
ředitele.---
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--------Osvědčuji' že čIenská schůze Na počátku' o.s. přijala toto:-.-----

-.Rozhodnutí o změně právní formy na obecně prospěšnou společnost
-----.podle zákona č. 68l2al3 Sb.------

Členská schůze mění v souladu s ustanovením $ 2 zdkona ě. 68/2013 Sb., o změně právní formy
občanského sdružení na obecně prospěšnou spoleěnost a o změně zékona č' 248l1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákoni, ve znění pozdějších předpisů,
právní formu občanského sdruŽení Na počátku o. S.' na obecně prospěšnou společnost a za tímto
účelem schvaluje tuto zakládací listinu obecně prospěšné společnosti:-----------

Za|<|ádací listina

čl. r.
Zakladatelky

I . Zak|adatelkami spoleěnosti j sou:

1. Bc. Kamila Culíková' DiS., nar. dne 9.5.l984, bytem Náměšť nad oslavou, Zborovská9z7,PSC
675 7 l

2.Marie Flesarová, nar. dne 27.5.1964, bytem Brtnice, K Volejně 337, PSČ 588 32

3. JUDr. EvaHerzánová, nar. dne24.I,1977, bytem Jihlava, Teleěská 2887/43, PSČ 586 0l----------

4. Mgr. Marie Hradecká, nar. dne 2.4.1958, bytem Jihlava, Malátova |96018, PSČ 586 0l -.----------

5. Mgr. Michaela Klírová, M. Phil., nar' dne 25'4,1973, bytem Nymburk, Hořátevská l25913' PSČ
288 02

6. Jana Lazariková. nar. dne 22.9.1963, bytem Velké Němčice, Křepická l 8l , PSČ 69| 63

7,Mgr,Ing. Eva Mrkvicová, PhD., nar. dne |4'2.I97O, byem Velké Němčice' Křepická 341, PSČ
691 63

8. LenkaNováková' nar. dne l l.8.l968, bytem Dačice III, Vápovská242, PSČ 380 0l ---------------

9. Mgr. et Mgr. Marie Pacherová, nar. dne 9.5'|973,bytem Telč, Náměstí Hrdinů 242,PSČ 588 56-

l0. Ing. Mgr. Libuše Řezbová, PhD., nar. dne 29.8.1973, bytem Světice, Příčná 322, PSČ 25| O| ---

l1. Mgr. Ing. Eva Vondráková;nat. dne l9.7' l959, bytem Brno, Soběšická 560160, PSČ 614 00 .---

2. Zasedání zakladatelek, v případě potřeby, svolává Mgr. et Mgr. Marie Pacherová.

3. Zak|adatelky mohou odsouhlasit usnesení písemně, bez svolání schůze. V případě, kdy je to
nutné z časových důvodů, můŽe předsedající předloŽit všem zakladatelkám návrh na usnesení s
příslušnou dokumentací k odsouhlasení písemně (per rollam)' Zak|adatelky se k rozhodnutí per
rollam vyjadřují podpisem a datem na předloŽený návrh usnesení k příslušnému slovu ,,souhlasím..
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nebo ,,nesouhlasím.. nebo ,,zdržuji se..' Slovo vyjadřující jejich volbu jednoznačně označí a listinu
zašlou zpět doporučenou poštou, prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy do sídla
společnosti k rukrím předsedající' Listina zas|aná prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy
musí bý dodatečně předložena v originálním vyhotovení.---------

4. Z jednění zak|adatelek (nejde-li o případ hlasování per rollam) musí byt pořízen písemný zápis
shmující závěry ke všem bodům programu a dďší rozhodnutí zakladatelek' Zápis podepisuje
předsedajíci

5. Při rozhodovaní je hlasovací právo zakladatelek rovné. Zak|adate|ky jsou usnášení schopné, je-li
na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích ělenů, a k rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny
přítomných zakladatelek. ----------

6. Zak|adatelky na zék|adě návrhu správní rady a ředitele schvalují rozšíření, změnu či ukončení
poskytovaných obecně prospěšných služeb uvedených v Čt. tv.

7. Zak|adate|ky na návrh správní rady a ředitele schvalují změnu počtu členů správní a dozorčí

Čt. n.
Název a sídlo společnosti

l. Nazev společnosti zní: Na počátku, o. p. s.

2. Sídlo spoleěnosti je: Soběšická 560160, 614 00 Brno ------
Identifikační ěíslo: 605 5 4665

CI . I I I .
Doba trvání

--Spoleěnost se zakládá na dobu neurčitou.-

cl.Iv.
Druh obecně prospěšných služeb

--Posláním Na počátku, o. p. s. je chranit arozvíjet lidský život'------

.-Pro realizaci poslání společnost volí cestu ochrany nenarozeného dítěte, jehož Život je ohrožen
umělým potratem, a dále podporou avzdě|ávéním rodičů, kterým je svěřena péče a rozvoj dětí. -----

Spo|ečnost poskytuje ťyto obecně prospěšné služby:

a) sociální služby dle zákona ě. 108/2006 Sb., kterými jsou: ------
a1) Poradna Na počátku (odborné sociální poradenství) -----------
a2) Domov pro dětský Život (Azylové domy)-.--.-.-----
a3) Pobytová následná péěe Domova pro dětský Život _ byty na půli cesty (Domy na půl cesty do
3r .12.2013) -----------
a4) Byty Na počátku (Sociální rehabilitace od 1.1 .20|4).----.

.)
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b) vzděláváni a podpora osobnostního růstu
v něm a posílení mateřské identity; podpora a

žen s důrazem na objevení
vzdé|áv áni rodičů, kterým

jejich ženství, procitání
je svěřena péče a rozvoj

rl
.L

c) informovaní široké veřejnosti v oblasti úcty k lidskému životu, tj' o vývoji lidského jedince před
narozením, o poslání muže aŽeny, o interrupci a jejích následcích a o antikoncepci.------

Společnost vykonává tuto doplňkovou činnost:
a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-

Čt. v.
Podmínky poskytování služeb

1. obecně prospěšné služby uvedené v Čt. ry odstavci l písmene a) budou poskytovány dle
standardů kvality sociálních sluŽeb vypracovaných pro jednotlivé služby uvedené v tomto odstavci.
Tyto sociální služby (mimo služby uvedené v bodě 1.al) budou poskytovány za úplatu, stanovenou
vyhláškou č,' 50512006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách'----

2. obecně prospěšné sluŽby uvedené v Čt. tv. v odstavci lb) a lc) budou poskytovány podle
charakteru sluŽby. Tyto obecně prospěšné sluŽby mohou být poskytovány i za úplatu v pŤipadě, že
prostředky získané zdotaci, darů a jiných příspěvků nepostačí kúhradě nakladů na poskytnutí
obecně prospěšné sluŽby. Výše úplaty se stanoví tak, aby pokryla tu část nákladů, která není
pokryta z jiný ch zdrojů.

3"KaŽdý zájemce o poskytnutí sluŽby bude s výší úplaty předem seznámen'-

4. Všechny obecně prospěšné služby budou poskyovány až do vyčerpání disponibilní kapacity
obecně prospěšné společnosti..----------- ----.-----.--

5. Koordinaci poskytování služeb dle čl. IV bude zajišt'ovat ředitel společnosti ve spolupráci se
správní radou'

cl. vI.
Majetkový vklad zakladatelek do společnosti

_ZakJadatelky spo lečno st zakládaj í bez maj etkového vkl adu.

cl. vII.
orgány spo|ečnosti jsou:

l. ředitel---
2. správní rada--------
3. dozorčí rada----.---

1. Ředitel společnosti

1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost společnosti a
jedná jejím jménem.--

a
.t
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2. Reditele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. ------

3' Prvním ředitelem společnosti je: --.-----
Mgr. Ing. Eva Vondráková, nar. dne |9.7 '1959,bytem Brno' Soběšická 560160, PSČ 614 00.

4. Reditel nesmí byt členem správní ani dozorčí rady. -..-..

5. Ředitelem můŽe byt jmenována pouze ťyztcká osoba, která je bezúhonná

6. Ředitel řídí veškerou činnost společnosti s výjimkou těch činností, které jsou zákonem, zakládaci
listinou nebo statutem svěřeny do výlučné působnosti správni rady. Je jmenován správní radou'
kteréje ze své činnosti odpovědný

7. Ředitel zejména:--
a) odpoví d á za efektiv ní r eal'izaci rozhodnutí správní rady, -- -. - -
b) informuje správní radu o aktivitách společnosti v období mezi zasedáními správní rady' ---.-------
c) spolu s předsedou správní rady připralrrje zasedání správní rady a zúčastňuje se jednaní správní
rady s hlasem poradním,
d) podílí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti, -------
e) předkládá správní radě plán práce a rozpočet na následující ťrnanční období,
f) předkládá správní radě finančni azávérečnou zprávu za uplynulé finanční období,--
g) řídí a koordinuje aktivity všech služeb dle čl. IV' a aktivity pracovníků společnosti. -------

8. Ředitel rozhoduje po předchozím souhlasu správní rady o:

- nabytí' zcizení nebo zaÍižení nemovitých věcí,
- nabytí nebo zcizení movitých věcí, zřizování věcných břernen nebo předkupního práva u movitých
věcí, je-li hodnota movité věci vyšší neŽ hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o
veřejných zakázkách, -:-.-.-.--.-*
- nabytí nebo zcizení autorských nebo prumyslovýchpráv,--
- za|oŽeníjiných právnických osob a o vkladech majetku do těchto právnických osob.

9. Ředitel se správní radou navrhuje zakladatelkám:-.-------
: změnu či ukončení poskytovaných obecně prospěšných sluŽeb uvedených v Čt. tv.
- změnu počtu členů správní a dozotči rady. ------

2. Správní rada

1. Správní rada je orgánem společnosti, který dohlíŽí na zachování účelu, k němuŽ byla společnost
za|ožena a dbá o řádné hospodaření s majetkem společnosti...--------

2. Správní radamá tři členy, které jmenují i odvolávají zak|adatelky'-----

3. Prvními členy správní rady jsou:
- Mgr. Michaela Klírová, M. Phil., nar. dne 25.4,1973, bytem Nymburk, Hořátevská |259,

PSČ 288 02--------.-
- Mgr'et Mgr. Marie Pacherová, nar. dne 9.5.1973, bytem Telč, Náměstí Hrdinů 242,PsC

s88 s6
- Mg.. Ing. Libuše Řezbová, PhD., nar' dne 29.8.1973, bytem Světice' Příčná 322,PSC 25I
01 ---------

*
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4. Funkční období ělena správní rady je tříleté. Členem správní rady |ze být opakovaně.-----.--------

5. Členství ve správní radě je neslučitelné s ělenstvím v dozorčí radě.------

6' Správní rada volí a odvolává předsedu z Íad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání
správní rady, je povinen svolat zaseděni správní rady alespoňjedenkrát do roka.

7' Správní rada je svolávána na zák|aďě vlastního předchozího usnesení nebo na zžkladě Žádosti
alespoň dvou členů správní rady nebo ředitele. Pozvánka na jednání správní rady musí bý doručena
(poštou nebo elektronicky) členům s předstihem nejméně deseti dnů a musí obsahovat návrh
programu jednání. Clenové správní rady se mohou práva na řádné svolání zasedéní vzdát.------------

8. Členové správní rady mohou odsouhlasit usnesení písemně, bez svolání schůze' V případě, kdy je
to nutné z časových důvodů, můŽe předsedající schůze předloŽit všem členům správní rady návrh
na usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení písemně (per rollam). Členové správní rady se
k rozhodnutí per rollam vyjadřují podpisem a datem na předložený návrh usnesení k příslušnému
slow ',souhlasím.. nebo ,,nesouhlasím.. nebo ,,zdtžuji se..' Slovo vyjadřující jejich volbu
jednoznačně oznaěi a listinu zašlou zpět doporučenou poštou, prostřednictvím faxové nebo e-
mailové zprávy do sídla spoleěnosti k rukám předsedy správní rady nebo jím pověřeného člena
správní rady. Listina zas|aná prostřednictvím faxové nebo e-mailové zprávy musí bý dodatečně
předložena v originálním vyhotovení. --------

9. Z jednéní správní rady (nejde-li o případ hlasování per rollam) musí bý pořízen písemný zápis
shrnující závěry ke všem bodům programu a další roáodnutí správní rady. Zápis podepisuje
předseda správní rady, případně, není-li předseda schůzi přítomen, předsedajíci. - - -

l0. Při rozhodováníje hlasovací právo členů správní rovné. Správní radaje usnáŠeníschopná, pokud
jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva její členové' Správní rada přijímá rozhodnutí
souhlasným projevem vůle nejméně dvou jejích členů.--

1 1. Členství ve správní radě zaniká-----
a) uplynutím funkěního období,
b) odstoupením, -------

- c) úmrtím,
d) odvol án im zak|adatelkami. -- --

|2. ČIen správní rady můŽe byt odvolán v případě, Že ---------
a) člen přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo porušil-li

závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplyvajíci ze zak|ádací listiny nebo Statutu
společnosti

b) opakovaně se nezúčastňuje činnosti správní rady, -----.

c) využivá-li v rozporu s dobrými mravy zkušenosti z činnosti společnosti ve prospěch jiné
právnické osoby nebo ve prospěch svůj vlastní'------------

d) poruší povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech' jejichŽ prozrazeni by mohlo
způsobit společnosti škodu,-----

ů
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e) svým jednáním prokazatelně porušil povinnost vykonávat funkci s péčí řádného
hospodaře.

13. odvolání a jmenoviíní nového člena
pozdějších předpisů.

se dále řídí $12 zákona č. 248l|995 Sb., ve znění

14. Působnost správní rady: ------

1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle $ 13 zákona o obecně
prospěšných společnostech a zejména:
a) vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterými spoleěnost:----------------

- nabývá' zcizuje nebo zatéžuje nemovitou věc,----

- nabývánebo zcizuje movitou véc, zÍizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité
věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona
upravujícího veřejné zakázky,

- nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,

- zak|ádá jinou právnickou osobu a vkládá peněŽitý nebo nepeněŽitý majetek do této
právnické osoby.

b) schvaluje:
. rozpočet společnosti,-----------

řádnou a mimořádnou úěetní závěrku a výroční zprávu spoleěnosti,

- předměty doplňkovych činností ------:------

- změnu podmínek poskytování sluŽeb společnosti

c) rozhoduje o: ------------
- zrušení obecně prospěšné společnosti a o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou

- se převede likvidační zůstatek,--

- schválení, změně a zrušení statutu společnosti

přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobu zemře-li jediný zakladatel

d) navrhuie zakladatelkám :

o
!

- rozs
IV.

íření, změnu ěi ukoněení poskytovaných obecně prospěšných sluŽeb uvedených v Čl.

- změnu poětu členů správní a dozorčí rady. -------

2. Rozhodnutí dle bodu 1'c) přijímá správní rada hlasy všech svých členů..-----
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3. Dozorčí rada

1' Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti se zákonem stanovenou pravomocí

2. Dozorčí rada má tři členy, které jmenují a odvolávaji zak|adatelky.

3. Prvními členy dozorčí rady jsou:
- Mgr.DanaNováková, PhD., nar. dne 7'10.1978, bytem Brno, Horníkova 2062/28,PsČ

628 00

- Mgr. Sylva Krčálová, nar. dne 29.|0.1974, byem Brno, Javorová 374l3l, PSČ 620 O0 ----

. JUDr. EvaHerzánová, nar. dne24,|.1977, bytem Jihlava, Telečská 2887l43, PSČ 586 01

4. Funkění období členů je tříleté. Členem dozorěí rady |ze být opakovaně.--------

5. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě.

6. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí zasedání
dozorčí rady,je povinen svolat zasedáni dozorěí radyjedenkrát do roka.

7. Na způsob svolávání, jednaní a rozhodování dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení jako u
svolávání,jednání a rozhodování správní rady. -.---

8. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo,
pokud o ně požádaji.----------.-

9' Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorěí rady rovné. Dozorčí rada je usnášeníschopná,
pokud jsou na jejím jednání přítomni alespoň dva její členové. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí
souhlasným projevem vůle nejméně dvou jejích členů.

10. Členství v dozorčí radě zaniká ----.-----
a) uplynutím funkčního období,

- b) odstoupením' ---------
c) úmrtím,
d) odvoláním zakladatelkami.----

l l. Člen dozorčí rady může bý odvolan v případě, že ---------
a) člen přestane splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo porušil-li

závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti vyplývající ze zak|ádací listiny nebo statutu
společnosti

b) opakovaně se nezúčastňuje činnosti dozorčí rady, ------

c) vyuŽivá-li v rozporu s dobými mravy zkušenosti z činnosti společnosti ve prospěch jiné
právnické osoby nebo ve prospěch svůj vlastní,------------

d) poruší povinnost mlčenlivosti o informacích a skutečnostech, jejichž prozrazeni by mohlo
způsobit společnosti škodu,----
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e) svým jednáním prokazatelně porušil povinnost vykonávat funkci s péčí řádného
hospodáře.

12. odvolaní a jmenování nového člena se dále řídí $ |2 zákona č,. 248l|995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

13. Dozorčí rada má týo pravomoci: ------------

a) přezkoumává řádnou a mimořádnou úěetní závěrku a výroční zprávu společnosti, -----------

b) nejméně jednou ročně předkládá správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své dozorčí čirrnosti.-

c) dohlíží na dodržování právních předpisů, zak|ádací listiny a statutu společnosti, byl-li vydán, -----

d)je oprávněna nahlíŽet do účetních knih ajiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje' ----

e) je oprávněna svolat mimořádné zasedáni správní rady' jestliže to vyŽaduji zájmy společnosti, ----

f) je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůty ke zjednáni nápravy' Není-li náprava
ť1edněna, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatelky společnosti,----

Čl vrrr.
Jednání jménem společnosti, zastupování

1. Jménem společnosti jedná navenek v plném rozsahu ředitel.

2. Společnost může zastupovat člen správní rady nebo zaměStnanec, a to na .zríkladě plné moci
udělené ředitelem.

3. K písemným právním úkonům je nutno k názvu společnosti připojit podpis jednajícího

4. Správní rada může své pravomoci přenést na zák|adě plné moci na ředitele společnosti s
výjimkou těch, které zákon svěřuje správní radě. -.-----

Čt. x.
Odměňování členů orgánů a ředitele společnosti

l ' Členům správní a ďozorči rady a řediteli společnosti |ze zavýkon jejich funkce vyplácet odměnu.

2. o výši a způsobu stanovení odměny ředitele rozhoduje správní rada. o výši a způsobu stanovení
odměny členů správní rady adozorči rady rozhodují zakladatelky.

3. Výše i způsob stanovení odměny jednotlivých členů správní adozorčí rady se můŽe lišit. .---------

4. Podmínkou výplaty jakékoli odměny za výkon funkce je existence platné a účinné písemné
smlouvy mezi příjemcem odměny a společností. ----..-

5. Společnost je oprávněna zveřejnit výši všech odměn poskytnutých podle tohoto článku.----

a
rtL
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Čl x.

Hospodaření společnosti

l. Společnost vykonává obecně prospěšné sluŽby uvedené v čl. IV. Mimo poskytování těchto sluŽeb
můŽe spoleěnost vykonávat i jiné čirrnosti (''doplňková činnost'') za podmínkY, že doplňkovou
ěinností bude dosaŽeno úěinnějšího vyuŽití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah
a dostupnost obecně prospěšných sluŽeb. o poskytování doplňkové čirrnosti, o jejím předmětu a
rozsahu rozhoduje správní rada. ------

2. Společnost za úěelem organizaěního zajištění své činnosti může zřizovat a rušit svá pracoviště na
uzemi České republiky. Vedoucí pracoviště je jmenován ředitelem společnosti' ---------..

čt. xI.
Vedení účetnicfví a výroční zpráva

l. Společnost je povinna vést účetnictví podle platných právních předpisů.

2. Společnost ve svém účetnictví důsledně odděluje naklady a výnosy spojené s doplňkovými
činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící
do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.-----------.

3. Učetní závěrku společnost nechá ověřit nezávislým auditorem.

4. Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodďení v době stanovené
správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní
rok. První zprávu zvetejni nejpozději 22 (dvacet dva) měsíců po vzniku spoleěnosti. ---------

5.KaŽdá výroční zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách spoleěnosti' ---------

čt. xrI.
Zrušení společnosti

-..V případě zrušení společnosti podle $ 8 odst. 1 písm. c) zákona bude likvidaění zůstatek
společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost nebo nadaci ěi nadaění fond podle
rozhodnutí správní rady. ------

cl. xul.
Zinérečná ustanovení

--Nestanoví-li tato zak|ádaci listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č' 248/1995
Sb', ve zněni pozdějších předpisů., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů.

V rámci tohoto rozhodnutí o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou

o
.J)

společnost členská schůze urěuje:
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a) osoby, které mají postavení zakladatele obecně prospěšné společnosti:-----------
l. Bc. Kamila Culíková, DiS., nar. dne 9.5.1984, bytem Náměšt'nad oslavou, Zborovská927,

PSč 675 7| ---------
2. Marie Flesarová, nar. dne 27.5.l964,bytem Brtnice, K Volejně 337, PSČ 588 32
3. JUDr. EvaHerzánová, nar. dne 24.|.tg77,bytem Jihlava, Telečská 2887t43,PSČ 586 01-----
4' Mgr. Marie Hradecká' nar. dne2.4.1958, bytem Jihlava, Malátova 1960/8, PSč 586 01 ----.-
5' Mg-r. Michaela Klírová, M. Phil.' nar. dne 25.4.|973, bytem Nymburk, Hořátevská' 125913,

PSC 288 02 ---------
6. Jana Lazáriková,nar. dne22.9.,l'963, bytem Velké Němčice, Křepická 181, PSČ 69163 ------
7. Mgj. Ing. Eva Mrkvicová, PhD., nar. dne t4.2.1970, bytem Velké Němčice, Křepická 341,

PSC 691 63 ---------
8. Lenka Nováková' nar. dne 1l'.8.1968, bytem Dačice III, Vápovská242,PSČ 380 01 -----------
9. Mgr. et Mgr. Marie Pacherová' nar. dne 9.5.1973, bytem Telč, Náměstí Hrdinů 242, PSČ

588 56-----
l0' Ing. Mgr. Libuše Řezbová, PhD., nar. dne 2g.8.|g73, bytem Světice, Příčná 322,PsČ 251

01 ----------
1 1. Mgr. Ing. Eva Vondráková, nar. dne 19.7.1959, bytem Brno, Soběšická 560/60, PsČ 614 00

b) osoby, kteréjsou členy správní rady obecně prospěšné společnosti: --------.
- Mgr. Michaela Klírová, M. Phil.' nar. dne 25.4.1973, bytem Nymburk, Hořátevská |259,

PSC 288 A2----------
- Mgr. et Mgr. Marie Pacherová' nar. dne 9.5.1973, bytem Telč,Náměstí Hrdinů 242. PsC

588 s6 --_----------
- Mgr. Ing. Libuše Řezbová, PhD., nar. dne 29.8.1973, bytem Světice, Příčná 322,PsČ 251

0l ----------

c) osoby, kteréjsou členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti:---.-.-----
- Mgr. Dana Nováková, PhD., nar. dne 7.10.1978, bytem Brno, Horníkova 2062128, PsČ

628 00
- Mgr. Sylva Krčá|ová, nar. dne 29.10.|974, bytem Brno, Javorová 374l3t,PSČ 620 00 --------
- JUDr. EvaHerzánová, nar. dne 24.1.|977,bytem Jihlava, Telečská 2887/43,,PSČ 586 01--.---

d) osobu ředitele:---
. Mgr. Ing. Eva Vondráková, nar. dne 19.7.1959, bytem Brno, Soběšická 560/60, PSČ 614 00.--

IV.

Poté bylo přistoupeno k dalšímu bodu Programu - Rozhodnutí o převodu majetku Na
počátku' o.S' na obecně prospěšnou společnost.

Předsedající členské schůze Mgr. Ing. Eva Vondráková konstatovala, že tento bod Programu
nebude proj ednáván.---.-.--.--
Členská schůze vza\atuto skutečnost na vědomí.---

v.
--------Existenci občanského sdružení Na počátku, o.S.' jsem ověřil z výpisu z registru
ekonomických subjektů Českého statistického úřadu a ze seznamu občanských sdruŽení na serveru

0
s
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Ministerstva vnitra ČR, podle nichž se jedná o existující občanské sdruŽení, které vzniklo dne 21' 3.
1994.-------
--------Působnost členské schůze občanského sdružení přijímat rozhodnutí' které je obsaŽeno
v odstavci III. tohoto notářského záplsu,jsem ověřil z ustanovení $2 zákona č.6812013 Sb., o změně
právní formy občanského sdruŽení na obecně prospěšnou společnost' a ze stanov občanského
sdružení, jejichŽ poslední aktuální zněni zaregistrované Ministerstvem vnitra České republiky dne
mi bylo předloŽeno v rámci přípravy členské schůze. Z lvedeného ustanovení zákona a stanov
občanského sdruŽení vyplývá, že přijímání tohoto rozhodnutí je v působnosti členské schůze
občanského sdružení.--

vI.

--------Způsobilost členské schůze občanského sdružení přijímat rozhodnutí jsem nejprve ověřil
zjištěním, zdaby|a řádně svolána.
--------Způsobilost členské schůze občanského sdruŽení přijímat rozhodnutí jsem dále ověřil
zjištěním, zda je usnášeníschopná. Zě|ánku 3, odstavec 7) stanov občanského sdružení jsem zjistil,
že členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů sďruženi' Z
předloŽeného seznamu členů občanského sdruŽení, zpřed|ožených plných mocí a na základě mé
osobní účasti při prezenci členů jsem zjistil, že občanské sdruŽení má celkem 14 členů a že na
členské schůzi bylo v době hlasování o shora uvedeném rozhodnutí osobně přítomno 9 členů a na
zakladě plné moci zastoupeni 4 členové občanského sdružení' Členská schůze byla tedy
usnášeníschopná" -.-----
------.-Způsobilost členské schůze přijímat rozhodnutí byla rovněŽ potvrzena prohlášením
předsedající členské schůze. V době přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a
vyhlášení výsledků hlasování byla předsedající členské schůze Mgr. Ing. Eva Vondráková, jejíž
totoŽnost jsem ověřil z platného úředního průkazu. Předsedající členské schůze prohlásila před
hlasováním o návrhu shora uvedeného rozhodnutí, Že ělenská schůze je způsobilá přijímat
rozhodnutí' nebot' jsou přítomni, at, jIž osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, všichni
členové občanského sdružení. Proti tomuto prohlášení ani proti výkonu hlasovacího práva některé
z přítomných členů sdružení nebyly Vzneseny Žádné protesty'
-----.--Z ustanovení $2 odstavce 1. zákonač'68/2013 Sb. jsem zjistil, že občanské sdruŽení můŽe
změnit svou právní formu na obecně prospěšnou společnost jen se souhlasem všech členů sdruŽení.
Rozhodným poětem hlasů pro přijetí rozhodnutí, které je obsaŽeno v odstavci III. tohoto notářského
zápisu, je tedy 14 hlasů' Pro přijetí uvedeného rozhodnutí hlasovali všichni osobně a na zák|aďě
Plných mocí přítomní členové sdruŽení' nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nehlasoval proti.
Rozhodnutí bylo přijato 14 hlasy.--
.-------Rozhodnutí bylo členskou schůzí přijato tak, že předsedající členské schůze přednesla návrh
rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno zdvlŽením ruky. Výsledek hlasování byl zjištěn
pozorováním a sečtením hlasů hlasujících členů občanského sdruŽení. Hlasy seěetl předsedající a
vyhlásil výsledek hlasování.

VII.

--------Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v ustanoveních tohoto notářského zápisu osvědčuji
existenci právních jednání a formalit' ke kterým jsou oběanské sdružení Na počátku, o. s. a jeho
členská schůze povinny a u kterých jsem byl přítomen, a osvědčuji, že rozhodnutí členské schůze
uvedené v tomto notařském zápisu bylo členským shromážděním přijato.
---.--.-Prohlašuji, Že obsah tohoto rozhodnutí členské schůze občanského sdružení ie v souladu
s právními předpisy a se stanovami občanského sdruŽení. -------- ----------------

I
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o tom jsem tento notářský zápis sepsal, tak jak jsem pruběh a výsledky této členské schůze
sqfmi smysly vnímal, na důkaz čehož připojuji svůj vlastnoruční podpis, naěeŽ byl tento notrířský
zápis vlastnoručně podepsán i předsedající členské schůze Mgr. Ing. Evou Vondriíkovou.-------------

/ 
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Já podepsaná, JUDr. Eva Herzánová' rodné příjmení: Prodělalová, narozena 24. l. 1977
v Jihlavě, r.ě.: 77 5 |24/ 4380, trvalým bydlištěm _ Telečská 43, 586 0 1 Jihlava

zmocňuji tímto

paní
Mgr. Ing. Evu Vondrríkovou' nar. dne |9. 7. 1959 v Pelhřimově, r. č. 5957|9l|020, bytem Brno,
Soběšická 560|60,PSC 614 00

k:
- zastoupení mé osoby na členské schůzi občanského sdružení Na počátku, o. S., se sídlem Bmo,
Soběšická 60, IČ: 60554665, která se bude konat dne 24. g. 2O|3 v 15'00 hod. v notrířské
kancelríři JUDr. Přemysla Kďouse, notďe v Brně na adrese Brno, Brandlova č. 4 v jeho kanceláři,
s následujícím Programem:

|. Zahájeni' kontrola usnášeníschopnosti.
2' Volba předsedajícího členské schůze.
3. Rozhodnutí o změně právní formy Na počátku' o. S. na obecně prospěšnou společnost
Na počátku, o. P. s. podle zékona č. 6812013 Sb., včetrrě rozhodnutí o přijetí zakládací listiny
obecně prospěšné společnosti a určeď osob, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné
společnosti, určení osob, kteréjsou členy správní rady, členy dozorčí rady a určení osoby ředitele.
4. Rozhodnutí o převodu majetku Na počátku' o. s. na obecně prospěšnou společnost
Na poěátku, o. P. S.
5.Závěr

a to včetně hlasováď na této ělenské schůzi.

Dále tímto zmocňuji Mgr. Ing. Evu Vondrákovou k podpisu a podríní návqhu na zápis změny
právní ťormy Na počátku, o. S. na obecně prospěšnou společnost Na počátku, o. P' s. na Krajský
soud v Bmě, obchodní rejstřík, k převzetí usnesení a k vzdání se ptáva odvolání proti
usnesení soudu.

JiHurí ff"?. P*rsÝ

&*- fuea/,*,r/
podpis

Zmocnění přijímám

v 1n{. }n" ;{.!;',t?,rylr Z'rAl-- ' - . . / .
podpis /
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Já podepsanri Mgr. Dana Nováková PhD., rodné příjmení: Kuboškovrí' natozena 7.
v osffavě, RČ 786007/553l, bytem: Horníkova 28,628 00 Brno

mocňuji tímto

paní
Mg. Ing. Evu Vondrríkovou nar. dne 19.7.1959 v Pelbřimově, r.č. 5957l9ll020, bytem Brno,
Soběšická 560/60,PSČ 614 00

k:
. zastoupení mé osoby na členské schrizi občanského sdružení Na počátku, o. S., se síďem Bmo,
Soběšická 60, IČ: 60554665, která se bude konat dne 24.9.2o|3 v15,00 hod. vnotářské
kancelríři JUDr. Přemysla Kalouse, notiíře v Bmě na adrese Brno, Brandlova č. 4 v jeho kanceliáři,
s následuj ícím Programem:

|, Zahájeni' kontola usnrášeníschopnosti.
2. Volba předsedajícího ělenské schrize.
3. Rozhodnutí o zrrrěně právní fonrry Na počátku' o. s. na obecně prospěšnou společnost
Na počátkq o. p. s. poďe zÁkona č,. 68/2013 Sb., věetrě roz}rodnutí o přijetí zakládací listiny
obecně prospěšné společnosti a určení osob, které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné
společnosti, urěení osob. kteréjsou ěleny správní rady, ěleny dozorčí rady aurčení osoby ředitele.
4. Rozhodnutí o převodu majetku Na počátku' o. s. na obecně prospěšnou společnost.
Napoěátkq o.p. s.
5.Závět

a to včetrě hlasování na této členské schůzi.

'fr4u,t

10. 1978

V Bnrě dne /q f_ t43

k'rržP/
podpis

Zmocnění přijímím

V Brně dne ... ..!.?:.?.r.?gt3.......

Ur:, E;z;/;ry/
""/"

podpis /
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Já podepsaná, Mgr' Michaela Klírová, M.Phil., rodné příjmení: Čejková, naÍozena 25. 4. |973
v Praze 2, r.č. 73542510101 , adresa trvalého bydliště: Hořátevská |25913 , 288 02 Nymburk,

zmocňuji tímto

paní
Mgr. Ing. Evu Vondrákovou, nar. dne I9.7.1959 v Pelhřimově, r.č' 595]|911020, bytem Brno,
Soběšická 56Ol6o,PSČ 6l4 00

k:
- zastoupení mé osoby na členské schůzi občanského sdruŽení Na poěátku, o. S., se sídlem Brno,
Soběšická 60, IČ: 60554665, která se bude konat dne 24. 9. 20|3 v 15,00 hod. v notiářské
kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, notiíře v Bnrě na adrese Brno, Brandlova č. 4 v jeho kancelaři,
s nasledujícím Programem:

| . Zaháj eni, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedajícího členské schůze
3. Rozhodnutí o změně právní formy Na poěátku, o. s. na obecně prospěšnou společnost
Na počátku, o. P. s. podle zákona č. 6812013 Sb., včetně rozhodnutí o přijetí zakládaci listiny
obecně prospěšné společnosti a určení osob, které mají postaveni zakLadatelů obecně prospěšné
spoleěnosti, urěení osob, kteréjsou členy správní rady, členy dozorčí rady a určení osoby ředitele.
4. Rozhodnutí o převodu majetku Na počátku' o. s' na obecně prospěšnou společnost
Na počátku, o. P. S.
5. Závěr

a to věetně hlasování na této ělenské schůzi.

Dále tímto zmocňuji Mgr. Ing. Evu Vondriíkovou k podpisu a podaní návrhu na zápis změny
právní formy Na počátku, o. S' na obecně prospěšnou společnost Na počátku, o. P. s. na Krajský
soud v Bmě, obchodní rejstřík, k převzetí usnesení a k vzdání Se práva odvolání proti
usnesení soudu.
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Já podepsaná, Mgr" Marie Pacherová, rodné příjmení: Kosová, narozena:9. 5. 1973
v Jindřichově Hradci. r.č. 735509lI403.bytem: Náměstí Hrdinů 242.588 56 Telč

zmocňuji tímto

paní
Mgr.Ing. Evu Vondriíkovou' nar. dne |9.7.|959 v Pelhřimově, r.č. 59571911020,
bytem Brno, Soběšická 56O\6O,PSČ 614 00

k:
- zastoupení mé osoby na členské schůzi občanského sdruŽení Na počátku' o. S., Se
sídlem Brno' Soběšická 60, IČ: 60554665, která se bude konat dne 24. 9.2O|3 v
l5,00 hod. v notrířské kancelrffi JUDr. Přemysla Kalouse, notáře v Brně na adrese
Bmo, Brandlova č. 4 v jeho kanceliíři, s nasledujícím Progtamem:

1 . Zahájen| kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedajícího členské schůze
3. Rozhodnutí o změně právní formy Na počátku' o. s. na obecně prospěšnou
společnost
Na počátku, o. p. s. podle zákonač.6812013 Sb., včetně rozhodnutí o přijetí zakJádaci
listiny obecně prospěšné společnosti a určení osob, které mají postavení zakladatelů
obecně prospěšné společnosti, určení osob, kteréjsou členy správní rady, ěleny
dozorčí rady a určení osoby ředitele.
4. Rozhodnutí o převodu majetku Na počátku' o. S. na obecně prospěšnou společnost
Na poěátku' o. P. S.
5. Závěr

a to včetně hlasování na této členské schůzi.

Dále tímto zmocňuji Mgr. Ing. Evu Vondrákovou k podpisu a podání návrhu na
zápis změny právní formy Na počátku, o. S. na obecně prospěšnou společnost Na
počátku, o. p. s.na Krajský soud v Brně' obchodní rejstřík, k převzetí usnesení a k
vzdáni se práva odvolání proti usnesení soudu.
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Já podepsaná, Mgr. lng. Eva Mrkvicová, Ph.D., rodné příjmení: F.ajmonová,narozena:
14.2. I97a Přílepy, r.č.:705214144|8, býem Křepická 34|,691 63 Velké Němčice

zmocňuji tímto

paní
Mgr. Ing. Evu Vondrákovou, nar. dne 19.7.|959 v Pelhřimově, r.ě. 5957I9lI020' býem Bmo,

Soběšická 560!6O,PSČ 614 00

k:
- zastoupení mé osoby na členské schůzi občanského sdruŽení Na poěátku, o. S., se sídlem Brno,

Soběšická 60' IČ: 60554665, která se bude konat ďne 24. 9. 2013 v 15,00 hod. vnotářské

kancelaři JUDr. Přemysla Kalouse, notiáře v Brně na adrese Brno, Brandlova ě. 4 v jeho kanceláři,

s následuj ícím Progtamem:

I. Zahájení. kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedajícího členské schůze
3. Rozhodnutí o změně právní formy Na počátku' o. S. na obecně prospěšnou spoleěnost
Na počátku, o. P. s. podle zékona ě. 6812013 Sb., včetně rozhodnutí o přijetí zaRádaci listiny

obecně prospěšné spoleěnosti a urěení osob' které mají postavení zakladatelů obecně prospěšné

spoleěnosti, určení osob' kÍeré jsou členy správní rady, členy dozorěí rady a určení osoby ředitele.

4. Rozhodnutí o převodu rnajetku Na poěátku' o. s. na obecně prospěšnou spoleěnost
Na počátku, o.P. S.
5. Závět

a to věetně hlasování na této ělenské schůzi.

Dále tímto zmocňuji Mgr. lng. Evu Vondrákovou k podpisu a podání návrhu na zápis zmény

právní formy Na počďku, o. S. na obecně prospěšnou spoleěnost Na poěátku, o. P. s. na Krajský

soud v Brně' obchodní rejstřík, k převzetí usnesení a k vzdánt Se práva odvolrání proti

usnesení soudu.
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Prezenční listina

1. KamilaCulíková

2. Marie Flesarová

3. HerzánováEva

4. Marie Hradecká

5. Michaela Klírová

6. Sylva KrčráJová

7. JanaLazfu;ková

8. Eva Mrkvicová

9. Dana Novráková

10. LenkaNováková

l l. Marie Pacherová

12. Libuše Řezbová

13. NoraVeselá

t4.EvaVondráková

V Bnrě dne24.9.20|3



--. Tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh, se shoduje doslovně s notrířsk;ým
ápisem, včetrě příloh, sepsan;ým JUDr. Přemyslem Kďousem, notářem se sídlem v Brně,
drc24.9.2013 pod číslem NZ 787/2013 a je určený pro - Na počátku, o.S., nyní nově Na
počátkq o.p.s.
VBmě dne24.9.20|3
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