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N o t á ř s k ý     z á p i s
sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou
podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Martinou Boháčovou (dále v textu
notářského zápisu též jen „Notář“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova
2121/3 dne čtvrtého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (4. listopadu 2021). -------------------

Přítomen je zakladatel – dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Poberounské
odpady, se sídlem Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, IČO 119 45 486, zapsaný v rejstříku
dobrovolných svazků obcí vedeném u Krajského úřadu Středočeského kraje pod registračním
číslem 355/2021/BE (dále v textu notářského zápisu též jen „Dobrovolný svazek obcí
Poberounské odpady“ nebo jen „Zakladatel“), v jehož zastoupení právně jedná předseda
svazku PhDr. Mgr. Petr Weber, datum narození 9. července 1983, pobyt Karlštejn 206, který
prohlašuje, že dobrovolný svazek obcí Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady existuje a
je zapsán do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z rejstříku dobrovolných
svazků obcí. Zástupce dále prohlašuje, že on i Zakladatel jsou způsobilí samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři
prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Zakladatele doložil
výpisem z rejstříku dobrovolných svazků obcí a zápisem z členské schůze Dobrovolného
svazku obcí Poberounské odpady ze dne 25. října 2021 ohledně volby předsedy svazku.  -------

Zakladatel výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu
má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí.  ----

Zakladatel prohlašuje do notářského zápisu tuto:  ---------------------------------------------------

zakladatelskou listinu
společnosti s ručením omezeným

POBERO Poberounské odpady s.r.o.
Z a    p r v é : Jediný společník  -----------------------------------------------------------------------------
Za podmínek dále touto zakladatelskou listinou, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(dále v zakladatelské listině též jen „ZOK“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále v zakladatelské listině též jen „NOZ“) stanovených
je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným dobrovolný svazek
obcí Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady, se sídlem Karlštejn 185, 267 18
Karlštejn, IČO 119 45 486, zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeném u Krajského
úřadu Středočeského kraje pod registračním číslem 355/2021/BE (dále v zakladatelské listině
též jen „Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady“ nebo jen „jediný společník“).  ---------
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Z a   d r u h é : Firma, sídlo a doba trvání společnosti ----------------------------------------------
1) Firma společnosti: POBERO Poberounské odpady s.r.o. (dále v zakladatelské listině též

jen „společnost“) -------------------------------------------------------------------------------------------
2) Sídlo společnosti je v obci:  Řevnice. ----------------------------------------------------------------
3) Společnost byla ustavena na dobu neurčitou.  ------------------------------------------------------

Z a   t ř e t í : Předmět podnikání (činnosti) společnosti  -------------------------------------------
Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:  ---------------------------------------------------------
a) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----------------------------
1. nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),  -----------------------------------------------------
2. zprostředkování obchodu a služeb,  ----------------------------------------------------------------
3. velkoobchod a maloobchod,  ------------------------------------------------------------------------

b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.  -------------------------------------------

Z a   č t v r t é : Základní kapitál společnosti  ---------------------------------------------------------
Základní kapitál společnosti je souhrn všech vkladů společníků a činí 320.000,-- Kč (tři sta
dvacet tisíc korun českých). ----------------------------------------------------------------------------------

Z a   p á t é : Podíl společníka, práva a povinnosti s ním spojená a výše vkladu připadající
na podíl společníka  -------------------------------------------------------------------------------------------
1) Podíl společníka představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí

práva a povinnosti. -----------------------------------------------------------------------------------------
2) Podíl jediného společníka – základní podíl č. 1, tj. podíl ve výši 100 % (jedno sto procent),

jemuž odpovídá vklad ve výši 320.000,-- Kč (tři sta dvacet tisíc korun českých). ------------
3) Přechod podílu  -------------------------------------------------------------------------------------------

a) Podíl se dědí.  ------------------------------------------------------------------------------------------
b) Zánikem právnické osoby, která je jediným společníkem, přechází podíl na jejího

právního nástupce.  -----------------------------------------------------------------------------------
4) Převod podílu  ---------------------------------------------------------------------------------------------

Podíl jediného společníka je převoditelný na jiné osoby bez omezení.  -------------------------
5) Zastavení podílu  -----------------------------------------------------------------------------------------

Podíl jediného společníka může být předmětem zástavního práva. Zastavit podíl lze
za stejných podmínek, za jakých ho lze převést.  ----------------------------------------------------

6) Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního
nástupce jediného společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. ---------

Z a   š e s t é : Orgány společnosti  ------------------------------------------------------------------------
1) Orgány společnosti jsou:  ---------------------------------------------------------------------------------

a) valná hromada,  ----------------------------------------------------------------------------------------
b) jednatelé.  -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) Dozorčí rada se nezřizuje.  -------------------------------------------------------------------------------

Z a   s e d m é : Valná hromada  ---------------------------------------------------------------------------
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.  -------------------------------------------------
2) Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato

zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady
náleží dále též:  ---------------------------------------------------------------------------------------------
a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona,
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b) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, ---------------------------------------------------
c) volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce

a poskytování plnění podle § 61 ZOK,  -----------------------------------------------------------
d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení

se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona,  ---------------------------------------------
e) schvalování zásad a pokynů jednatelům, nejedná-li se o pokyny týkající se obchodního

vedení; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to
v zájmu společnosti.  ---------------------------------------------------------------------------------

3) Působnost valné hromady vykonává jediný společník společnosti. Rozhodnutí jediného
společníka v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno
statutárnímu orgánu. Vyžaduje-li platný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo
osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.
Jednatelé jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným
časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního
rozhodnutí předložen.  ------------------------------------------------------------------------------------

Z a   o s m é : Jednatelé, způsob jednání za společnost  ---------------------------------------------
1) Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. Jednatelé netvoří kolektivní orgán. ---
2) Jednatele volí a odvolává valná hromada.  ------------------------------------------------------------
3) Za společnost jednají vždy společně dva jednatelé společnosti. --------------------------------
4) Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti.--------------------------------------------------
5) Jednatelé zajišťují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu

společníků a na žádost informují společníky o věcech společnosti.  -----------------------------
6) Jednatelé nesmí bez souhlasu valné hromady:  ---------------------------------------------------

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných
osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,  ---------------------------------

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti
nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo -

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením
nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti
nebo podnikání. ----------------------------------------------------------------------------------------

Z a   d e v á t é : Zánik společnosti  -----------------------------------------------------------------------
1) Zániku společnosti předcházejí její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její

jmění na právního nástupce nebo stanoví-li tak zákon. Společnost zaniká ke dni výmazu
z obchodního rejstříku.  -----------------------------------------------------------------------------------

2) Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v ustanovení § 168 a následujících NOZ
a ustanovení § 93 ZOK. ----------------------------------------------------------------------------------

3) Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, nestanoví-li zákon jinak.
Likvidátora volí valná hromada.  -----------------------------------------------------------------------

4) Při zrušení společnosti s likvidací má jediný společník nárok na podíl na likvidačním
zůstatku.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Z a   d e s á t é : Právní vztahy --------------------------------------------------------------------------
Právní vztahy vyplývající z této zakladatelské listiny, vzájemné vztahy společníka související
s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které
neupravuje tato zakladatelská listina, obecně závaznými právními předpisy, zejména
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příslušnými ustanoveními ZOK, NOZ a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních
společností a družstev ve znění pozdějších předpisů. ----------------------------------------------------

Z a  j e d e n á c t é : Ustanovení při zakládání společnosti  -----------------------------------------
1) Vkladová povinnost zakladatele:  --------------------------------------------------------------------

Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady jako zakladatel (dále v zakladatelské listině
též jen „zakladatel“) přebírá vkladovou povinnost a zavazuje se splnit ji peněžitým vkladem
v celkové výši 320.000,-- Kč (tři sta dvacet tisíc korun českých) do 2 (dvou) měsíců ode
dne podpisu této zakladatelské listiny na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu. Při
prodlení se splacením zaplatí zakladatel úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku
z prodlení stanovené platným právním předpisem z dlužné částky.  -----------------------------

2) Zakladatel určuje následující jednatele společnosti:  -------------------------------------------
a) pan Tomáš Smrčka, datum narození 11. dubna 1967, pobyt Řevnice, Moklinská 355,
b) PhDr. Mgr. Petr Weber, datum narození 9. července 1983, pobyt Karlštejn 206,  -----
c) paní Barbora Tesařová, datum narození 29. března 1976, pobyt Lety, Na Vrších 371.
Zakladatel vzal na vědomí čestné prohlášení jednatelů o způsobilosti k výkonu funkce
jednatele společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------

3) Správcem vkladů je určen Mgr. Ing. Daniel Zejda, datum narození 28. února 1975, pobyt
Černošice, Topolská 1997. -------------------------------------------------------------------------------

4) Účinnost tohoto ustanovení „za jedenácté“ zakladatelské listiny je vázána na splnění
poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění
vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední
z uvedených rozvazovacích podmínek toto ustanovení „za jedenácté“ zakladatelské listiny
zaniká.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje
ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:  -----------------------------------
a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými

soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a  -------------------------------------
b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem

pro zápis do veřejného rejstříku, nebo  ----------------------------------------------------------------
c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku

zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. --------------

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Zakladateli a/nebo společnosti POBERO
Poberounské odpady s.r.o. ------------------------------------------------------------------------------------

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zakladatelem přečten, jím schválen a podepsán.  -------

za Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady
PhDr. Mgr. Petr Weber
PhDr. Mgr. Petr Weber v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
Notářský kandidát,

  pověřený Mgr. Martinem Divišem, notářem se sídlem v Praze
JUDr. Martina Boháčová v.r.



.

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s

notářským zápisem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stejnopis byl vyhotoven dne 07. 12. 2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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