Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název společnosti:
SIRIRI
2. Sídlo:
Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
3. Zakladatelé:
 Provinční delegatura Řádu bosých karmelitánů v České republice, IČO 70835110,
se sídlem: Hlaváčkovo nám. 221, 274 01 Slaný, zastoupená Mgr. Petrem
Glogarem, nar. 9.9.1959, Hlaváčkovo nám. 221, 274 01 Slaný


Ing. Karol Böhm, nar. 21.12.1956, Na Výsluní 1094, 252 19 Rudná



Mgr. Ludmila Böhmová, nar. 27.7.1955, Na Výsluní 1094, 252 19 Rudná



MUDr. Marcel Drlík, nar. 10.2.1971, U První baterie 1614/55, 162 00 Praha 6



Michele Rinna, nar. 24.10.1966, Via Cosenza 132, Frosinone, Itálie



Dott. prof. Ottavio Roggero, nar. 12.4.1939, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1

4. Doba trvání o.p.s.
Společnost byla založena dne 14. března 2006 na dobu neurčitou.

5. právní forma:
Obecně prospěšná společnost, podle zákona 248/1995 Sb.

6. společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností zápisem dne
26. dubna 2006 u Městského soudu v Praze bylo ji přiděleno IČO 27447669.

Článek II.
Činnost společnosti
1. Společnost byla založena za účelem poskytování těchto obecně prospěšných
služeb:
a)

podpory projektů zaměřených na hledání zdrojů obživy pro obyvatele
v rozvojových zemích

b)

podpory projektů zaměřených na vzdělávání obyvatel v rozvojových zemích

c)

podpory a propagace charitativní, sociální a zdravotnické pomoci pro rozvojové
země

d)

podpory a propagace udržitelného rozvoje

e)

příprava a realizace projektů pomoci rozvojovým zemím

f)

publikační a propagační činnost

g)

organizace vzdělávacích výstav, konferencí, seminářů a kulturních programů

h)

organizování adopce na dálku

2. vedle služeb v odstavci 1. může společnost vykonávat i tuto doplňkovou
činnost:
a)

prodej řemeslných výrobků a typických produktů z rozvojových zemí

b)

tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů

Článek III.
Podmínky poskytování služeb
1.

Společnost

poskytuje

služby

fyzickým

i

právnickým

osobám

v zahraničí

i

v tuzemsku.
2.

Služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti.
Podmínky poskytování takových služeb stanoví a vyhlašuje pro každý projekt
správní rada. Podmínky takových služeb jsou zveřejňovány v sídle společnosti
nebo prostřednictvím sítě internet.

3.

Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i
za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování získány z dotací,

grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro příjemce
jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty
náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v
sídle společnosti a bude s ním seznámen každý zájemce o službu.

Článek IV.
Orgány společnosti
1.

správní rada

2.

dozorčí rada

3.

ředitel

Článek V.
Správní rada

1.

správní rada je statutárním orgánem společnosti

2.

správní rada má šest členů

3.

členové správní rady jsou jmenováni a odvoláváni zakladateli.

4.

funkční

období

člena

správní

rady

je

tříleté.

Funkci

člena

správní

rady

nelze zastávat déle než po dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém
členství může být stejná osoba jmenována nejdříve po uplynutí jednoho roku.
Celkový počet funkčních období vykonávaných jednou osobou není omezen.
5.

členům správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce.

6.

členství ve správní radě zaniká:
a)

uplynutím funkčního období

b)

písemnou rezignací adresovanou správní radě společnosti

c)

odvoláním

d)

úmrtím

7.

na uvolněné místo je do šedesáti dnů jmenován nový člen

8.

pokud se uvolní 50%míst ve správní radě je jmenována nová rada

9.

o odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé.

10.

správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí
zasedání správní rady. Pokud předseda nemůže vykonávat svou funkci zastupuje
ho jím

pověřený člen správní rady. Funkce předsedy končí zánikem členství ve

správní radě, odstoupením.
11.

každý člen správní rady má jeden hlas. O běžných věcech rozhoduje správní rada
prostou většinou hlasů přítomných členů. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

správní rady. O věcech zásadní povahy jako je změna zakládací smlouvy, sloučení
s jinou o.p.s, zánik společnosti, velké majetkové změny rozhodují všichni členové
jednomyslně.
12.

Do působnosti správní rady spadá:
a)

vydat statut společnosti a schvalovat jeho změny

b)

schválit změnu zakládací smlouvy

c)

schválit organizační pravidla společnosti a jejich změny

d)

rozhodovat o zrušení, splynutí sloučení nebo rozdělení společnosti. Při
zrušení společnosti jmenuje likvidátora. Rozhoduje o určení obecně
prospěšné společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek

e)

dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena

f)

schvalovat rozpočet společnosti, jeho z měny a náklady na vlastní činnost
(správu společnosti)

g)

schvalovat roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti

h)

vydávat pravidla pro poskytování služeb

i)

rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad
rámec vymezený v zakládací listině

j)

jmenovat a odvolávat ředitele společnosti. Dohlížet na jeho činnost a
stanovit mu mzdu

13.

správní rada zasedá nejméně dvakrát za rok

14.

zasedání správní rady svolává předseda. Všichni členové rady musí být pozváni
doporučeným dopisem zaslaným do místa jejich bydliště, alespoň deset dní před
konáním zasedání. Pozvánka může být zaslána na emailové adresy členů, ta se
považuje za doručenou pouze pokud člen potvrdí její příjem.

15.

mimořádné zasedání správní rady svolává předseda správní rady z vlastního
podnětu nebo na návrh alespoň tří členů správní rady. Vyžaduje-li to zájem
společnosti, svolává mimořádné zasedání správní rady dozorčí rada.

16.

zakladatelé mají právo účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.
Požádá-li o slovo zakladatel, musí mu být uděleno.

Článek VI.
Dozorčí rada
1.

dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti

2.

dozorčí radu tvoří tři členové

3.

členy dozorčí rady jmenují zakladatelé

4.

členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti ani být vůči
společnosti v pracovně právním vztahu

5.

funkční

období

člena

dozorčí

rady

je

tříleté.

Funkci

člena

správní

rady

nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí období
6.

členství v dozorčí radě zaniká
a)

uplynutím funkčního období

b)

odstoupením

c)

odvoláním

d)

úmrtím

7.

na uvolněné místo v dozorčí radě je na nejbližším zasedání jmenován nový člen

8.

dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Funkční období předsedy dozorčí
rady je nejvýše tříleté. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady.
Pokud předseda nemůže vykonávat svou funkci zastupuje ho jím pověřený člen
dozorčí rady.

9.

zasedání dozorčí rady se koná nejméně dvakrát za rok

10.

dozorčí rada
a)

přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti

b)

nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své
kontrolní činnosti

c)

dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy,
zakládací smlouvou a statutem společnosti.

d)

bez zbytečného odkladu upozorňuje správní radu na nedostatky a podává
návrhy na jejich odstranění.

e)

v případě, že přes upozornění není sjednána náprava, informuje dozorčí rada
zakladatele a předloží jim návrh dalšího postupu.

f)

svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy
společnosti

11.

členové dozorčí rady jsou oprávněni
a)

nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich
obsažené údaje

b)

účastnit

se

zasedání

správní

k jakémukoli bodu jednání.

rady

bez

práva

hlasovat.

Vyjádřit

se

Článek VII.
Ředitel společnosti
1.

ředitelem společnosti jmenuje správní rada fyzickou osobu, která je bezúhonná

2.

ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se
zasedání s hlasem poradním

3.

ředitel řídí běžnou činnost společnosti

4.

ředitel jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí, které mu udělí správní
rada

5.

zpracovává návrh výroční zprávy

6.

než bude zřízena funkce ředitele, řídí činnost společnosti předseda správní rady

Článek VIII.
Jednání společnosti
1.

jménem společnosti jedná
a)

předseda správní společně se jedním členem správní rady

b)

ředitel společnosti v rozsahu plných mocí udělených správní radou

c)

osoby v

pracovněprávním vztahu ke společnost, pokud je to v jejich

pracovním zařazení obvyklé
2.

písemné úkony se činí tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti
přidá jednající osoba svůj podpis.

Článek IX.
Klub přátel
1.

správní rada zřizuje Klub přátel.

2.

členem klubu se stává ten, kdo vyplní přihlášku a pravidelně podporuje finančně
nebo dobrovolnou prací činnost společnost

3.

společnost vede evidenci členů.

4.

členové klubu mají právo na informace o činnosti společnosti

Článek X.
Hospodaření společnosti
1.

2.

majetek a finanční prostředky získává společnost z
a.

darů

b.

veřejných sbírek

c.

odkazů

d.

dotací

e.

příspěvků

f.

výnosů doplňkové činnosti

hospodářský výsledek, vykázaný ke konci účetního období, převádí společnost do
rezervního fondu.
Článek XI.
Výroční zpráva

1.

společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření
nejpozději šest měsíců od skončení hodnoceného období.

2.

hodnoceným obdobím je kalendářní rok.

3.

výroční zprávy jsou přístupné veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách a
na jejích internetových stránkách.

Článek X.
Zrušení a zánik společnosti
V případě zrušení společnosti bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou
obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Jakékoliv změny nebo doplňky tohoto statutu je možno provádět pouze písemnou formou
a musí k nim být přiloženo usnesení správní rady a protokol o hlasování o těchto
změnách nebo doplňcích.

Za správní radu Siriri o.p.s.

Mgr. Petr Glogar – předseda správní rady

V Praze dne 16. října 2006

