
ZAKLÁDACÍ LISTINA

BALANC, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí

Preambule

Tato zakládací listina vychází z potřeby naplnit zákonné podmínky změny právní formy spolku

Balanc, o.s. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí.

Skutečnosti v ní stanovené se zakládají na společném rozhodnutí členů spolku, jehož poslání bude

ústav dále rozvíjet a naplňovat.

Článek I

Zakladatelé

V pozici zakladatelů Balanc, z.ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí je Mgr. Erik Kovářík,

bytem Sušice 30, 571 01  Moravská Třebová a Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D. bytem Mohelnická

279, 789 73  Úsov, kteří se považují za zakladetele jediného.

Vzhledem  k  tomu,  že  pozice  zakladatele  byla  ustavena  pro  uskutečnění  změny  právní  formy

organizace, vzdávají se tímto zakladatelé po ukončení změny právní formy dalšího zakladatelského

právního jednání vůči ústavu. 

Práva zakladatele nabyde správní rada, která může jednat v záležitostech připadajích dle zákona

zakladateli se souhlasem dozorčí rady. 

Článek II

Název a sídlo

Název  ústavu  je Balanc,  z.ú.  -  Společnost  pro  vyrovnávání  příležitostí.  Lze  také  využívat

zkrácený název Balanc, z.ú. Sídlo ústavu je v Olomouci. 
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Článek III

Účel a předmět

Účelem  Balanc,  z.ú.  je  poskytování  obecně  prospěšných  činností  podporujících  zodpovědný

a aktivní přístup k životu osob se zdravotním postižením a jejich blízkých. 

Předmětem  činnosti  je  pak  především  poskytování  odborné  podpory  osobám  se  zdravotním

postižením a jejich rodinám, osvětová a vzdělávací činnost a pořádání akcí, které podpoří propojení

osob s postižením a bez postižení. 

Článek IV

Vklad

Vkladem  je  finanční  majetek  Balanc,  o.s.  –  Společnost  pro  vyrovnávání  příležitostí,  který

k rozhodnému  dni,  tj.  dni  vyhotovení  této  listiny,  činí  59  284,90  Kč,  slovy

padesátdevěttisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých devadesát haléřů.

Článek V

Správní rada

Správní rada je tříčlenná a funkční období jednotlivých členů jsou 3 roky. Opětovné zvolení je

možné. 

Prvními členy správní rady jsou:

Mgr. Petra Jurkovičová, Ph.D.

bydliště: Tatranská 73, 841 06  Bratislava, SR 

Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.

bydliště: Mohelnická 279, 789 73  Úsov

Mgr. Veronika Smaženková

bydliště: Radějov 125, 696 67  Radějov

Další členy správní rady volí a odvolává dozorčí rada.
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Článek VI

Dozorčí rada

Dozorčí rada je tříčlenná a funkční období jednotlivých členů jsou 3 roky. Opětovné zvolení je

možné. 

Prvními členy dozorčí rady jsou:

Bc. Jana Ryšavá

bydliště: Bystřec 140, 561 54  Bystřec

Petr Boček

bydliště: Široká 50, 751 01  Tovačov

Martin Tomášek

bydliště: Hněvkov 13, 789 01  Zábřeh

Další členy volí a odvolává sama dozorčí rada. 

Článek VII

Závěrečná ustanovení

Další podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu budou upraveny ve statutu ústavu. 

Změna této zakládací listiny je možná pouze v případech určených zákonem. Právo změnit ji má

správní rada se souhlasem dozorčí rady.

V Olomouci dne 26. 10. 2015

Mgr. Erik Kovářík Mgr. Jaromír Maštalíř, Ph.D.
zakladatel zakladatel
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