
Statut
obecně prospěšné společnosti

Rybka, o.p.s.
platný od L. dubna 2016

Preambule

Rybka o'p.s. je právnickou osobou a byla založena podle $ 4 zákona číslo 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech. Posláním Ryblra o.p.s. je poslEtování obecně
prospěšných služeb, doplňkové činnosti a to poslcytování sociálních služeb osobám v tíživé
sociólní situaci poslEtnutím ubytování v azyloých domech, na zókladě Rozhodnutí Krajskeho
úřadu Jihočeského lcraje č. j. : KUJCK 3557/2013/)SVZ o poslrytování sociálních služeb a
podle zákona č' 108/2006 Sb', o sociálních službóch a Pověření Jihočeskeho lcraje o

posl<ytování služby obecného hospodóřskeho zójmu č. )SZV/]20/20]6. Statut Rybka o.4.s.

plně respektuje Standardy lwality sociálních služeb Ministerstva próce a socidlních věcí CR.
Doplňkovou činnost bude společnost vylronávat v nóvaznosti na poslcytované sociální služby a
ku prospěchu zejména Hientů azyloých domů a sociólně ohrožených spoluobčanů na
teritoriu.

Čtanet t.
Zakladatel, název a sídlo společnosti

Za|<|adatelem společnosti je: občanské sdružení Rybka,
se sídlem Nuzice 24' 375 0l Týn nad Vltavou, IČ: t45OI79l

1. Název společnosti : Rybka, o.p.s
2. Sídlo společnosti z Nuzice 24,375 01 Týn nad Wtavou
3. IC společnosti 28t 49 599
4. Společnost by|azaložena zaklddací listinou z L0.ledna 2013
5. Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem

Ceské Budějovicev oddíIe o, vložka 285
6. Společnost jeza|oženana ďobu neurčitou

Čtanet II.
Služby poskytované společnostÍ

1. Společnost byla založena za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb:

o arylové domy (se zaměřením na rodiny s dětmi a matky s více dětmi)
v rámci této služby bude poslcytováno:

a) stravu nebo pomoc při zajištění stravy
b). ubytování
c) pomoc při uplatňoviíní práv, oprávněných zájmi a při obstarávéní osobních

zá|ežitostí
d) uŽivatelillům mohou byt poskytovány jako fakultativní další ěinnosti (TV za

ďr'



poplatek, přednášky, kwzy, zájmová a kulturní činnost, poznávaci a vzdělávací
qýlety, dětské tábory a pod )

2. Společnost bude provozovat tyto doplňkové činnosti :

o šatník
v rómci této činnosti bude provozováno:

a) provádění sbírek noqých a nepotřebných věcí oblečení azařízení domácností,
b) poskytování těchto věcí klientům AD a potřebných spoluoběanům v regionu,
c) věci budou pos$rtovríny za symbolické ceny (1,- - 50,- Kč), v odůvodněných

případech zdarmao kteých rozhoduje osoba odpovědná zaptovoz šatníku,

Čtanet nI.
Podmínky pro poslrytování obecně prospěšných služeb

Strava

Poslqrtovatel vytvráří podmínky pro přípravu stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu
potřebné zařizeni a vybavení ve vlastnictví poslqrtovatele.

Ubytovdní

Uživateli a jeho rodině se poskytují místrrosti vybavené lůŽky.
Hygienické zánemí /sprchy, toalety/ jsou součástí poslcytnutého prostoru.
Je zďe vymezen prostor, kde jsou k dispozici společné pračky a dále i sušárna.
Dle potřeby je uávateli zapůjčeno další vybavení mísfirostí _ dle inventrírního listu.
Mimo svůj poslgrtnutý prostor mohou uživatelé uživatspolečně s ostatními uživateli:

a) prostorynachodbách
b) místrrost pro aktivity
c) sušárna
d) pronajaté venkovní prgstory

Pomoc při uplatňovóní próv, opróvněných zójmů a při obstaróvdní osobních zótežitostí

Pomoc při vyřizovaníběžnýchzáležitostívyplyvajícíchz individuálních plrínu.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
Pomoc a podpora při aktivitrích podporujících sociální zaěleňování osob, včetně uplatňování
zékonrtých nároku a pohledávek
Poslqrtnutí základntho sociálního poradenství.



Čtanet tv.
Sp ráva a Íízení společnosti

1. orgány společnosti jsou:
a) ředitel, statutární orgrín obecně prospěšné společnosti,
b) správní rada,
c) dozorčí rada.

2. organlzační struktura společnosti:

o

Vedení společnosti:

ředitel ffdí:
zastupce ředitele
technika
sociální pracovníky

zástupce ředitele řídí:
nazákladě pověření vykonává Íízení příjmu a propouštění klientů
při nepřítomnosti ředitele zastupuje ho v rozsďtu pověření

technik řídí:
technický provoz azy|oých domů, provoz vozidel a da]ších nemovitostí
společnosti
sjednává a předkládá provozní smlouvy
řídí správce azyloých domů

sociální pracovníci:
lúzce spolupracují se zásfupcem ředitele, technikem a správcem
azylového domu při naplňování poslaní společnosti

3.

a
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4. Určení místa výkonu práce:

a) vedení společnosti _ objekt Nuzice 24
- ředitel
- zástupce ředitele
- technik

b) Azylový dům Rybka Husinec, Komenského 73, Husinec
- ředitel
- zástupce ředitele
- technik
- sociální pracovníci
- správce
- údňbáÍ

c) Azyloý dům Rybka Studená, Tyršova 10 Studená
- ředitel
- zástupce ředitele
- technik
- sociální pracovníci
- spravce

d) Šatnft Rybka , Tyršova 562,Týnnad Vltavou
- ředitelka
- zástupce ředitele
- technik

5. organizační strukturu a pracovní náplně stanovuje ředitel o.p.s. s její případnou
změnou seznámí SR na nejbližším jejím jednání.

Čtrinet v.
Ředitel

1. Ředitel je statutrírním orgiánem obecně prospěšné společnosti Rybka, o. P. S., jenŽ řidí
činnost společnosti a jedná jejím jménem. K tomu je oprávněn vydat organizační a
provozní řád a činit opatření spojené s ffzením společnosti.

2" Ředitel může vydat písemné pověření k ýkonu někteých činností stafutámího orgánu pro
zástupce ředitele, nebo technika, o nich informuje spnívní radu.

3. Reditel nemůže bý členem správní rady, je však oprávněn účastnit se jednríní správní
rady, ariž by se podílel na jejich roáodování.

4. Ředitel předkládá správní radě náwh rozpočtu na rok, řádnou a mimořádnou účetní
závěrku za rok, rnýroční zprávu a předkládá návrhy na rozšíření nebo ukončení
poslqrtovaných obecně prospěšných služeb a na předmět doplňkových ěinností
provozovaných Rybka o. p. s.



Clrínek VI.
Správní rada

1. Správní rada má tři (3) členy jmenované zakladatelem.
2. Funkční období člena správní rady je tříleté. opětovné členství je možné.
3. Členy správní rady jmenuje a odvolávázakladatel.
4. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele společnosti v souladu se zalrJádací listinou,

dohliží na jeho činnost a stanowje mu mzdu.
5. Členové správní rady nemají narok na odměnu zaýkon své funkce.
6. Členové správní rady ze svého středu volí předsedu. Předseda sprármí rady svoláváaÍidí

zasedéní správní rady. Předseda může pověřit jiného člena správní rady, aby jej

zastoupil v řízení správní rady.
7. Předseda svolává správní radu nejméně dvakrát do roka po dohodě s ředitelem

společnosti.
8. Správní rada je usnášeníschopná a rozhodnutí ptijimá nadpoloviění většinou sých

členů. Při hlasovani mají ělenové správní rady rovná hlasovací práva. V případě

rovnosti hlasů rozhoduj e hlas předsedaj ícího.
9" Rozhodnutí správní rady nabývají platnosti podpisem zápisu nebo usnesení správní rady

jejím předsedou nebo jím pověřeným členem. Pokud správní rada přijímá rozhodnutí
mimo zasedání, činí tak písemně a takové rozhodnutí musí bý opatřeno podpisy všech
členů správní rady.

10. S právníradavydáváa schvaluje statut ajeho změny.
11. Správní rada schvaluje rozpočet obecně prospěšné společnosti, řádnou a mimořádnou

účetní závěrkl, výročď zprávv obecně prospěšné společnosti, předmět doplňkoqých
činností provozovaných Rybka, o.p. s.

12. Správní ruda dbá na zachováni účelu, pro kteqý byla společnost zaloŽeI|a, a na řádné

hospodďení s jejím majetkem

Čtanet vn.
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři (3)č1eny jmenované zakladatelem a je kontrolním orgánem
společnosti.

2. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. opětovné členství je možné.
3. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolávázakladatel'.
4. Členové dozorčí rady nemají narok na odměnu zaýkon své funkce.
5' Členové dozorěí raďy ze svého středu volí předsedu. Předseda dozorěí rady svolává aŤídí

zasedéní dozorčí rady. Předseda můŽe pověřit jiného člena dozoréí rady, aby jej zastoupil
v řízení dozorčí rady.

6. Předseda svolává dozorčí radu po dohodě s ředitelem společnosti nejméně jedenkrát ročně
nebo v pffpadě, kdy bylo zjištěno pochybení, že Rybka, o. p. s. nevyvíjí činnost v souladu
se zákony azakládací smlouvou spoleěnosti po dohodě s ředitelem společnosti.

7. Předseda dozoréí rady může svolat po dohodě s ředitelem společnosti mimořádné jednaní
správní rady, jestliže to vyŽadují zájmy obecně prospěšné společnosti.

8. Dozorčí ruďa je usnďeníschopná a rozhodnutí přijímá nadpoloviění většinou sqých členů.
Při hlasovaní mají členové dozorčí rady rovná hlasovací práva. V pffpadě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.
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9. Rozhodnuti dozotěí rady nab;ívají platnosti podpisem zápisu nebo usnesení dozorčirady
jejím předsedou nebo jím pověřen;ým členem. Pokud dozorčí rada přijímá rozhodnutí
mimo zaseďání, činí tak písemně a takové rozhodnutí musí b;it opatřeno podpisy všech
členů dozorčí rady.

10. Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku, vyroční zprávu obecně
prospěšné společnosti Rybka, o. p. s. a doltlíŽí na to, že obecně prospěšná společnost
vyvíjí činnost v souladu se zákony azakládací listinou Rybka, o.p. s.

11.Nejméně jedenkrát ročně podává předseda dozotěí rady zprávu řediteli a správní radě
společnosti o ýsledcích své kontrolď činnosti.

Čtanek vttI.
Hospodaření společnosti

1. Společnost hospodaří s finančďmi prostředky, které ziskávázdotací, grantů z veřejných
rozpočtů a dáIe s prostředky získanými vlastní činností a ze spoÍtzors\ých darů, sbírek
apod. Ředitel činní opatření k získávaní grantů a dotací.

2. Spoleěnost komplexně vede předepsané účetrrictví a statistiku dle platných právních
. předpisů při oddělení jednotliých druhů financoviání, vytičtovává včas dotace a vede

analytickou operativní evidenci o pohledávk ách, závazcích, autoprovozlJ' případně
dalších činnostech dle právních předpisů nebo vlastních směmic.

3. Zabezpečuje pracovně právní a mzdovou agendu. Zajišt'uje další vzdělávéní a
prohlubování kvalifikace všech pracormíků.

4. Spravuje majetek společnosti, vede jeho evidenci, provádí pravidelnou inventarizaci.
K nab;1vání apozbýváni nemovitého majetku, DHM a movitého majetku při hodnotě
vyšší neŽ 100 000'00 Kč si ředitelvyžádá souhlas správní rady, pokud toto nebylo
odsouhlaseno v rozpočtu na rok.

5. Přiuzavirění smluv a dohod při kterých by ýše plnění přesahovala2}} 000,00 Kč a
nebyly odsouhlaseny v rámci rozpočtu na rok sivyžádá ředitel souhlas správní rady.

6. Dbá o účelné využívéni, řádnou údržbu a modernizaci majetku včt. dopravních
prostředků' vede předepsanou evidenci o jejich provozu' zajišt'uje pravidelné revize a
opravy.

Čtrmet x
Zakladatel

l. Zakladatel :

a) jmenují a odvolávají členy správní a dozorěi rady spoleěnosti,
b) dává souhlas s jmenovríním ředitele společnosti,
c) v případě návrhu na zrušení společnosti rozhodnutím správní rady, udělují souhlas

ke zrušení společnosti,
d) mohou rozhodnout o rozšíření správní a dozorěí rady,
e) udělují souhlas ke změnám služeb zajišťovaných společností.

2. Zakladatelé jsou povinni odvolat člena správní rady a dozorčí rady, pokud tento člen
přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě stanovené zákonem nebo
opakovaně nebo závůným způsobem porušuje zakládací smlouvu nebo statut společnosti.

3. Zakladatelé nemají nárok na odměnu zavýkon svých povinností.



č1ánek X.
Vyr'oční zprá.'la

1. Společnost vypracovává a zveřejňuje vjroční zprávu o činnosti a hospodďení v souladu
se ziikonem nejpozději do 30. června nrísledujícího roku po hodnoceném kalendiířrím roce.
z. Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výrďní ?pnánr do sbírky listin.
]. Výrďní zpráva společnosti bude vďejnosti k disposici v elelÍronické podobě na
webových striínkách společnosti, v tištěné podobě v síďe společnosti.

ČHnek XI.
Zrušení společnosti

Rozhodnutí spnívní rady o náwhu na zrrršení společnosti výaduje jednomyslný souhlas
všech členů správní rady a souhlas zakladatelů v souladu se zákonem.
Následná rozhodnutí vyplývající z takové sifuace se řídí zahádac|smlouvou.

Čtrmet xlt.
Statut byl schválen na zasedání správní rady dne 30' břeana 2016


