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N o t á ř s k ý    z á p i s 

sepsaný dne 26.1.2016 (dvacátého šestého ledna dva tisíce šestnáct), mnou-------
JUDr.Vratislavem Makovcem, notářem se sídlem v Děčíně, v mé kanceláři-------
notáře na adrese U Plovárny 438/3, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, na žádost-----
níže uvedeného spolku, obsahující osvědčení podle ustanovení § 80a notářského 
řádu, o----------------------------------------------------------------------------------------

r o z h o d n u t í 

valné hromady spolku Centrum podpory zdraví, o.s., se sídlem-------------------
Veleslavínova 3108/14, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 226 08 389--
(dále jen spolek), přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne----------
26.1.2016 (dvacátého šestého ledna dva tisíce šestnáct), v mé výše uvedené------
kanceláři notáře na adrese U Plovárny 438/3, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín,----
jehož se osobně zúčastnilo všech pět členů spolku, a to Ing.Lenka Plzáková,-----
narozená 5.4.1974, bydlištěm Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum,-------
Hoření 2387/6, Ing.Libor Plzák, narozený 28.7.1966, bydlištěm Ústí nad Labem, 
Ústí nad Labem – centrum, Hoření 2387/6, Magdaléna Ježková, narozená--------
15.10.1976, bydlištěm Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum,----------------
Ženíškova 2402/4, Renata Postlová, narozená 7.3.1975, bydlištěm Ústí nad------
Labem, Ústí nad Labem – centrum, Hoření 2387/6 a Anita Boháčová, narozená--
10.1.1974, bydlištěm Ústí nad Labem, Krásné Březno, Žežická 667/55, jejichž--
totožnost mi byla prokázána platnými úředními průkazy.-----------------------------

Z a  p r v é : Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této-----------
valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže------
uvedené formality a právní jednání orgánů spolku související s přijetím-----------
předmětného rozhodnutí.-------------------------------------------------------------------
-----Existence spolku mi byla prokázána výpisem ze spolkového rejstříku,--------
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8138, ze dne-----
12.1.2016.------------------------------------------------------------------------------------
-----Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna-----
z článku III odstavce 2 písmena a) stanov spolku a ustanovení § 3045 odstavce 1 
občanského zákoníku.----------------------------------------------------------------------
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-----Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna :-
- Z pozvánky na valné hromady a z dokladu o převzetí pozvánek všemi členy----
spolku dne 21.12.2015.---------------------------------------------------------------------
- Z citovaného výpisu ze spolkového rejstříku, ze seznamu členů spolku a ze-----
stanov spolku.-------------------------------------------------------------------------------
- Z mezitímní účetní závěrky spolku ke dni 26.1.2016.-------------------------------
- Z mého osobního zjištění, podle kterého se jednání zúčastňují členové, kteří----
disponují celkem 5 hlasy, tedy každý přítomný člen jedním hlasem, tedy----------
členové, kteří mají 100 % všech hlasů, a valná hromada je podle ustanovení------
§ 252 odstavce 1 občanského zákoníku schopna se usnášet za účasti většiny-----
členů spolku.---------------------------------------------------------------------------------
-----Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž----
potvrzena prohlášením zvolené předsedající valné hromady, a to výše uvedené---
Ing.Lenky Plzákové, a která prohlásila, že valné hromady je způsobilá přijímat--
rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.------------------
-----Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní---------
jednání, k nimž byl spolek či jeho orgány povinny před přijetím následujícího---
rozhodnutí členského shromáždění, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem---
i stanovami spolku.-------------------------------------------------------------------------

Z a  d r u h é : Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná--
hromada přijala k programu jednání usnesení následujícího obsahu :---------------
-----Mění se ve smyslu ustanovení § 3045 odstavce 1 občanského zákoníku------
právní forma spolku na ústav podle ustanovení § 402 a následujících--------------
občanského zákoníku, a to podle vyhotoveného návrhu rozhodnutí o změně------
právní formy vypracovaného statutárním orgánem spolku dne 26.1.2016, a to----
tak, jak je uveden v níže uvedené zakládací listině ústavu :---------------------------
1) Zakladateli ústavu jsou Ing.Libor Plzák, narozený 28.7.1966, bydlištěm Ústí nad----
Labem, Ústí nad Labem – centrum, Hoření 2387/6 a Ing.Lenka Plzáková, narozená----
5.4.1974, bydlištěm Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum, Hoření 2387/6.-------
2) Název ústavu je Centrum podpory zdraví z.ú. (dále jen ústav).-----------------------
3) Sídlo ústavu je v Ústí nad Labem.------------------------------------------------------------
4) Účelem ústavu je tato jeho činnost------------------------------------------------------------
- provádět informační a vzdělávací činnost v oblasti zdravé výživy a zdravého----------
životního stylu v širokém spektru populace,----------------------------------------------------
- zaměřit se na všechny stupně prevence se zaměřením na zdravý životní styl,-----------
- aktivně se zapojit do boje s nadváhou a poruchami příjmu potravy v celém spektru---
populace,---------------------------------------------------------------------------------------------
- zajišťovat poradenskou činnost, zejména v oblasti výživového poradenství u dětské a 
seniorské populace,---------------------------------------------------------------------------------
- zajišťovat volnočasové a tělovýchovné aktivity pro celou škálu populace, včetně lidí-
se zdravotním nebo mentálním postižením,----------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------Strana třetí-----

- ve spolupráci s jinými subjekty propojovat a propagovat zdravý životní styl.-----------
Předmětem podnikání ústavu je------------------------------------------------------------------
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.----------
5) Zakladatelé ústavu rozhodli, že se vklad do ústavu nevloží, a vklad tedy není---------
stanoven.---------------------------------------------------------------------------------------------
6) Oba zakladatelé se považují za zakladatele jediného a záležitostech ústavu musí-----
jednat jednomyslně. Odmítá-li některý ze zakladatelů souhlas bez vážného důvodu-----
udělit, nahradí jej k návrhu ostatního zakladatele svým rozhodnutím soud. Zakladatelé-
rozhodují o změnách zakládací listiny, rozhodují o zrušení ústavu a jmenují likvidátora 
a dále jmenují a odvolávají členy správní rady.------------------------------------------------
7) Správní rada má tři členy. Zakladatelé určuje prvními členy správní rady Ing.Libora 
Plzáka, narozeného 28.7.1966, bydlištěm Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum,-
Hoření 2387/6, Renatu Postlovou, narozenou 7.3.1975, bydlištěm Ústí nad---------------
Labem, Ústí nad Labem – centrum, Hoření 2387/6 a Věru Plzákovou, narozenou-------
25.5.1936, bydlištěm Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum, Ženíškova 2403/2.--
-----Členové správní rady ze svého středu volí předsedu. Funkční období členů správní 
rady je šestileté. Správní rada je schopna usnášet se za přítomnosti většiny členů a------
rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Člen správní rady vykonává funkci------
osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena------
správní rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----------------------------------------
-----Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je--
pro ústav nevhodná. Prohlášení o odstoupení musí být adresováno ústavu, učiněno-----
písemně a doručeno na adresu sídla ústavu. Funkce člena správní rady zaniká-----------
uplynutím 2 (dvou) měsíců od dojití prohlášení o odstoupení z funkce.--------------------
-----Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání--------
správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede-------
místo, datum, doba zasedání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být doručena-------
nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být-------
správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit-----------
v nezbytně nutném rozsahu. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní----
rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se----------
připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků.-------
Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.----------------------------------------
-----Členy správní rady lze volit i opakovaně.-------------------------------------------------
-----Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a------------
rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli. Při těchto právních jednáních------
projevuje za ústav vůli předseda správní rady.-------------------------------------------------
-----Správní rada schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční--
zprávu úřadu.----------------------------------------------------------------------------------------
-----Správní rada rozhoduje o zahájení provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší-
činnosti ústavu, nebo o změně jejího předmětu.------------------------------------------------
-----Správní rada uděluje předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav-----------
a) nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,-------------------------------
b) vlastní nemovitou věc zatěžuje,---------------------------------------------------------------
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c) nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo----------------------------
d) zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.-------------
-----Správní rada uděluje předchozí souhlas i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá 
nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota--------
zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.---------------------
8) Statutárním orgánem ústavu je ředitel. Ředitel nemůže být členem správní rady.-----
Ředitel řídí veškerou činnost ústavu s výjimkou záležitostí, které podle zákona, této----
zakládací listiny nebo případného statutu jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů----
ústavu. Ředitel zastupuje ústav samostatně. Funkční období ředitele je šestileté.---------
Zakladatel určuje první ředitelkou Ing.Lenku Plzákovou, narozenou 5.4.1974,-----------
bydlištěm Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – centrum, Hoření 2387/6.-------------------
9) Určuje se, že správní rada vydá statut ústavu a upraví v něm vnitřní organizaci-------
ústavu a podrobnosti o jeho činnosti.------------------------------------------------------------
10) Dozorčí rada, tedy ani revizor, se nezřizuje.-----------------------------------------------
11) Ústav je povinen ve svém účetnictví důsledně oddělit náklady a výnosy spojené----
s hlavním předmětem činnosti, náklady a výnosy spojené s případným provozem-------
obchodního závodu nebo jinou vedlejší činností a náklady a výnosy spojené se----------
správou ústavu. Výroční správa ústavu obsahuje kromě náležitostí stanovených jiným-
právním předpisem upravujícím účetnictví další významnější údaje o činnosti-----------
a hospodaření ústavu, včetně výše plnění poskytnutých členům orgánů ústavu,----------
a o případných změnách zakladatelského právního jednání nebo změnách členství------
v orgánech ústavu. Ústav uveřejní výroční správu nejpozději do 6 (šesti) měsíců po----
skončení účetního období uložením do sbírky listin a výroční správa bude k dispozici--
veřejnosti k nahlédnutí v sídle ústavu a bude zveřejněna na internetových stránkách----
ústavu.------------------------------------------------------------------------------------------------
12) Zisk může ústav použít jen pro činnost, pro níž byl založen a k úhradě nákladů na-
správu ústavu. Ústav se nesmí podílet na majetkové podpoře politických stran a---------
politických hnutí. Bez předchozího souhlasu zakladatele se ústav nesmí účastnit na-----
podnikání jiných osob.-----------------------------------------------------------------------------

-----O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno viditelným zvednutím 
ruky. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto usnesení, který byl zjištěn
z ustanovení § 252 odstavce 1 občanského zákoníku a článku III, odstavce 3 
stanov spolku, jsou 3 hlasy. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni  přítomní 
členové spolku, disponující celkem 5 hlasy, tedy 100 % všech hlasů. Rozhodný 
počet hlasů tedy byl dosažen. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.-----------------------

-----Na základě shora uvedených zjištění, já notář, osvědčuji, že předmětné-------
rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou-------
v souladu se zákonem i stanovami spolku.----------------------------------------------
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-----O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady spolku Centrum podpory------
zdraví, o.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedající valné hromady-----------
Ing.Lenkou Plzákovou přečten a schválen.----------------------------------------------

Ing.Lenka Plzáková v.r.                                                                           
L.S.

JUDr.Vratislav Makovec v.r.
notář v Děčíně

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským-
zápisem sepsaným JUDr.Vratislavem Makovcem, notářem se sídlem v Děčíně,--
dne 26.1.2016 (dvacátého šestého ledna dva tisíce šestnáct) pod NZ 33/2016-----
a byl vyhotoven dne 26.1.2016 (dvacátého šestého ledna dva tisíce šestnáct).-----
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