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NOTARSKY ZAPIS
sepsaný JUDr' Doubravkou Novákovou, notářkou se sídlem v Pardubicích, dne třetího ledna roku
dva tisíce jedenáct (3. 1 . 201 l ) v kancelaři notářky V Pardubicích. Jindřišská 1441 '- - -

Dostavil se účastník,jehož totoŽnost byla ověřena platným úředním průkazem' a to :- - Pan- Mgr. Josef Krečmer, narozený 8. 3. 1958, b1tem Pardubice, Studánl(a' Věry Junkové 57,
PSC 5jÚ 0j.- - - -

a

Pan Mgr. Josel Krečmer prohlašuje, Že je plně způsobilý k právním úkonůma jako zakladatel
zakládá podle zálqna o obecně prospěšných společnostech číslo248/1995 Sb., v platném znění,
obecně prospěšnou s}olečnost zakládací listinou v tomto znění:- _

Zak|ádací listina

I
I

I

Zakladatel: pan Mgr. Josef Krečmer' rodné číslo58'03'08/2032, b1'tem Pardubice, Studánka'
Věr1 JunJ<'oré 57. PSC 5]0 03.- - - článek 1
Název společnosti

Barocco sempre giovane o.p.

I

4

s.

I

ě|ánek 2
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti jsou Pardub ice, Zelené Předměstí, Sukova třída 1260, Dům Hu<lby, PSČ
530 02. -

článek 3
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

Hlavni Činnost:
1. Výroba, obchod a sluŽby neuvedené v přílohách

Živnostenskélro zákona'
2. Pořádáni a zabezpeČor ánt koncertů a hudcbníclr lestivalů'.J' Koncertnr cinnosl r ČR i v zahraniei
4. Propagace uměleckýclr hodnot na nejvyššíinterpÍetačníúrovni" zpřístupnění těchto hodnot co
nejŠirŠímu
spektru posluchačů'- - - 5' Propagace památkových objektů prostřednictvím koncer1ů klasické hudby.- o. Spoluprácc s hudebně vzdělávacimi institucemi.1 aŽ 3

strana drubá

7' Spoluprácc s nasilni i zrhrallicnimi r 1znantnými umělci.- 8' Podpora mladrch umělců v oblasti k]asické hudb1 '- -

L

rplňkor á Činnost: Nalrrc r aci cinnosl..-

j.

Zprost ied k ova telská činnost r oblasti uměni a kultur1.

D,

2. NaLladarelská a v;dar ate|'.lá cinttost'-

článek 4
Podmínky poskytovánÍ obccně prospěšných služeb
1' obecně pr'ospěšná Společnost Barocco sempre giovane o' p. s. bude r'rkonár'at svoji čir-rnost a
poskytovat své sluŽby v souladu s platnýrni právními předpisy.2. Kromč obecně plospěšných sluŽeb, k jcjichŽ poskytování je společnost zaloŽena, můŽe tato
obccně prospěšná společnost vykonávat i jinou doplňltovou čimost za podnlínk1,. Že touto
dopllikovou činnostíbudýosaženo účinnějšíhovyuŽití majetku a záror eň tím nebude ohroŽena
lrvalitc ani r'ozsah hlar níČir)norli.- 3. obecně prospěšnésluŽby nebo doplňkové činnosti budou rea1izor.'án1' sanrostatnč nebo \'e
spolupráci s jinými f"vzickými či právnickými osobami se stejným nebo obdobn1m piednlčtem
Činttosli.4' Ke změtránr určenéhodruhu poskytovaných obecně prospěšnýclr sluŽeb stanor'en1nr r článlu 3rrrůŽe dojít pouze se souhlasem správní rady a v souladu se zákonem.

a

článek 5
Doba trvání společnosti
SpoleČnost je zlIoŽerra na tltlbu netrrČitou. - - - - -

č|ánek 6
Iieditel obccně prospěšnó společnosti

,,

Ředitel je Slatutámím orgánem obecnč prospěšnéspo1ečnosti. jenŽ řídíčinnost obecně prospčšné
spoIecnosti a jcJrrá jejim jméncm. - 2. Ředitclc jmcrrtrje a odvollr J sprlvni rada'
]. ŘcJirel nemůŽe b1t čIcnem správní rady ani do7orČi rad1 . - - 4. Ředitelem společnosti je pan Mgr. -Josef Krečmer, rodné číslo58.03.08/2032. b1tem
Pardubicc. Strrdánka. Věr1 Junkore 57. PSC 5]0 0]. - - - 1.

článek 7
Správní rada společnosti
l.

Sprár ni r'adtr spolcČrtosti t\ orl tito Členor i:

- pan RNDr. A|cxander KratochvíI CSc.. rodné číslo45.02.16/052, bytem Praha,

Chodor'.

K RemizkLr i 0I 2, PSC l40 00.- paní PaedDr. Hana Tomanová, rodné číslo37.51.18/027 bytem Pardubice, Zelené Předměstí.
'
Srrrilora 1075, PSC 510 02.-

_

strana třetí
_

paní Ing. Dagmar Bodláková, rodné číslo58.62.2]16810, bytem Rabštejnská Lhota 155' PSC

517 0l

- paní Mgr' Jitka Rychlíková, rodné číslo67.60.05/0682, byem Holice,9. května 868, PSČ
534 01. -

-' pani Zorka Drajerová, rodné číslo63.58.2911764' býem Pardubice, Zelené Předměstí'
Stelánikova l054' PSC 530 02, _ pan Jiří Petr, rodné číslo41.04.241106, byem Pardubice, Bí1éPředměstí, Winterova 411, PSČ
5i0 0i. 2. Správní rada má šest členů.\Clenentsprávní rady můžebýt pouze fi'zická osoba která je
'
bezúhonrrá a má způsobilost k právním úkonům. Členstvíve správní radě je neslučitelné
s Členslr ím v dozorČíradě této spoleČnosti'

radyje tříleté a opětovné členstvíve správní raděje rnoŽné. - - - volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. - 5. Správní rada je usnášeníschopná, je_li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.K rozhodnutí
je třeba souhlasu většiny přítomných členů'Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní
3. Funkčníobdobí členůsprávní

a

4. Členovésprávní rady

radl

.---

6' Správní radu jmenuje zakladatel. ZakLadatel odvolá člena správní rady, přestaneJi tento člen

splňovat podmínky pro členstvíve správní radě podle zákona o obecně prospěšných společnostech
nebo porušil-li závaŽným způsobem nebo opakovaně tento zákorr, zakláďací listinu nebo statut
spoIeČnost i.
7. Do působnosti správní raďy

n 'ežíčinnosti a rozhodování dle $ 13 zákona o obecně prospěšných
společnostech, popřípadě rozhodováni o dalších otázkách' které do působností správní rady svěřuje
zakládaci listina.- článek 8
Dozorčírada společnosti

l.

Prr ni dozorČíradu spoleČnosti tvoří tito Členové:

_ pan

Ž

MgA. Miloslav Kučera, rodné číslo42.03.041099' bytem Pardubice, Polabirry, Na Labišti

5]0, PSČ 530 0q,- pan

Mgr. Jaromír Hónig, rodné číslo45.05.071460, byem Pardubice, Polabiny, Brožikova

PSČ5]00q,----

427

'

- pan Jaroslav Rom, rodné číslo59.06.10/0167, bytem Pardubice, Strrdánka, Erno Košt'ála 976,

PSC530 12.-----

2. DozotČírada je kontrolní orgánem spolecno'ti.
3. Dozorčírat1a má tři členy. Členy dozorčírady jmenuje zakladatel. Členovédozorčírady volí
svého předsedu. Předseda dozorčírady svolává a řídí jednání dozorčírady.
4. Dozorčírada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.K rozhodnutí
je třeba souhlasu většiny přítomných č1enů.Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. Do působnosti dozorčírady náležíčinnosti a rozhodování dle $ 16 zákona o obecně prospěšných
spoleČnostech.

článek 9
Zrušení'likvidace a zánik společnosti
1' SpoleČnost zaniká dnem

r

jmazu z rejstříku.-

StÍana čtvrtá

2. Zántku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace

se

nevyžaduje, jde-li o zrušeníspolečnosti Vnitrostátní fúzíči rozdělením. Společnost se můŽe Sloučit
nebo splynout jen sjinou obecně plospěšnou společností,rozdělit se můžejen na jiné obecně
prospěšIté spoIcčnosti.
3. Společnost se zrušuje z důvodůuvedených v ziů<oné.-

4' ZemÍe-li jediný zakladatel, rozhodne správní rada do 6 (šesti) rněsícůode dne' kdy se o smni
Zakladatele dozví, o přechodu práv a povinností zakladatele najinou osobou.
S tímto přechode l mlrsí vyslovit souhlas dozorčírada. osoba, na kterou přechází práva a
povinnosti zakladatele, musí s tímto přechodem vyslovit souhlas.
5' NerozhodneJi o přechodu práv a povinností zakladatele na jinou osobou ve lhůtě dle odst. 4
správní rada, Iozhodne na návrh člena dozorčírady, osoby, která osvědčíprávni zájem nebo i bez

návrhu soud.

Tři stejnopisy tohoto notářského zápisu

o

se vydávaj í společnosti

tom byl tento notářský zápis vyhotoven, účastníkovipřečten

Barocco sempre giovane o.p, S.- -

\t

ajím schválen.-

Josef Krečmer v.r.

Notářka:
JUDr. Doubravka Nováková v.r.
L.S.

Ýp'

ověřuji' že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třetího ledna roku dva tisíce jedenáct
(3.1.2011), který je určen panu Mgr. Josefu Krečmerovi, narozenému 8. 3' 1958, by'tem
Pardubice, Studánka, Věry Junkové 57, PsČ 530 03, souhlasí doslovně s originálem notářského
zápisu sepsaným na čtyřech stranách JUDr. Doubravkou Novákovou, notářkou v Pardubicích, dne
třetího ledna roku dva tisíce jedenáct '(3.1.2011)' pod spis.zn. NZ 1/2011-N 1l201I a založeným
v její sbírce notářských zápisů.- -

V Pardubicích dne

\a

3'1

.201 1 (třetího ledna roku dva tisíce jedenáct)- -

