
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 

Bod pořadu jednání:       

Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí rady obecně prospěšné spo-
lečnosti "Společnost Vlasty Buriana o.p.s." 

 

 

Zpracoval: Ing. Hana Vávrová 

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3189      

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: v MRM dne 26. 9. 2013 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka Statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

j m e n u j e

 

pana Romana Šotolu a pana Milana Šíra zástupci Statutárního města Liberec v dozorčí radě 
obecně prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ 
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a   u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, jmenovat a informovat o přijatém usnesení 
obecně prospěšnou společnost „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“.  

 

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 
Zástupce obecně prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ se obrátil na Statu-
tární město Liberec se žádostí o jmenování dvou zástupců města do dozorčí rady z důvodu 
zajištění veřejnoprávního charakteru této nestátní neziskové organizace (příloha č. 1). Jedná 
se o naplnění podmínky poskytovatele dotace (Regionální rada NUTS II SV), neboť v rámci 
ROP 2.1 (IPRM) jsou způsobilými žadateli pouze takové nestátní neziskové organizace, které 
mají charakter veřejnoprávního subjektu. 
 
Zakladatelé se shodli, na základě jednání dne 20. 9. 2013 (příloha č.2), na novém znění zakla-
datelské listiny (příloha č.3). Ta mimo jiné upravuje členství v dozorčí radě, která je kontrol-
ním orgánem společnosti a má tři členy. Jednoho člena jmenuje zakladatel obecně prospěšné 
společnosti a dva členy jmenuje Statutární město Liberec. Odvolat člena dozorčí rady jím 
jmenovaného může zakladatel pouze z důvodu zaviněného závažného porušení povinností 
člena dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. 
 
Dozorčí rada zejména: 
 

- přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti 
- minimálně jednou ročně předkládá správní radě a řediteli zprávu o výsledcích své kon-

trolní činnosti 
- dohlíží na to, že společnost vyvíjí svoji činnost v souladu se zákony, zakládací listinou 

a statutem společnosti, pokud budu vydán. 
 

Dozorčí rada je oprávněna: 
 

- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, 
- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti 
- upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny ne-

bo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společ-
nosti. 

- stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, 
dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 
 

Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady, musí jim být uděleno slovo, 
pokud o ně požádají. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného 
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozra-
zení by mohlo způsobit společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen dozorčí rady jed-
nal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen dozorčí rady prokázat, že s péčí řádného hospo-
dáře jednal. Ti členové dozorčí rady, kteří spolčeným jednáním způsobili společnosti poruše-
ním povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Vý-
ši odměny za výkon funkce člena dozorčí rady určují zakladatelé. 
 
Obecně prospěšná společnost „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ doložila čestné prohlášení, 
že jsou připraveni zajistit si finanční prostředky nezávisle na rozpočtu SML (příloha č. 5). 
 
Jmenování zástupců členů Statutárního města Liberec do dozorčí rady bylo projednáno 
s právním odborem. 
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Příloha: 

1) Žádost o jmenování dvou zástupců Statutárního města Liberec do dozorčí rady obecně 
prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana o.p.s.“ 

2) Zápis z jednání zakladatelů 
3) Zakladatelská smlouva obecně prospěšné společnosti „Společnost Vlasty Buriana 

o.p.s.“ 
4) Čestné prohlášení  
5) Čestné prohlášení o zajištění finančních prostředků 
6) Dopis 

 

 

 


