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Výpis
z , vedenéhorejstříku ústavů

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka U 48

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 5. prosince 2005
Spisová značka: U 48 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: Metha, z.ú.
Sídlo: Pravdova 837, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Identifikační číslo: 270 16 218
Právní forma: Ústav
Předmět činnosti:

1. Ústav vytváří nabídku a poskytuje sociální a odborné poradenství a sociální
práce, preventivní a výchovně vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi a pro
všechny občany znevýhodněné sociálním prostředím nebo nedostatečnou
schopností zvládat osobní či společenský život. Vyvíjí činnosti v rámci sociálně
právní ochrany dětí na základě příslušného pověření.
2. Ústav je určen k podpoře pozitivního vývoje u osob zneužívajících návykové
látky nebo na těchto látkách závislých, osob s jinou formou návykového chování,
které je spojeno s faktickými nebo potenciálními nepříznivými sociálními dopady
přímo na tyto osoby, nebo na jejich nejbližší sociální okolí. Provozuje aktivity
zaměřené na prevenci šíření krví přenosných infekčních chorob mezi těmito
osobami směrem k veřejnosti. Vyvíjí činnosti zaměřené na předcházení
nepříznivým dopadům různých forem rizikového chování osob či jejich
minimalizaci prostřednictvím prevence, poradenství, terapie, výchovy a
vzdělávání.
3. Ústav je určen pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže v rámci školní
docházky. Může vytvářet nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež,
poskytovat jim výchovu a vzdělávání mimo vyučování. 
4. Ústav vytváří preventivní programy a aktivity pro rodiny s dětmi, rodiče,
pedagogy a veřejnost, vzdělává odborníky, vyvíjí poradenskou, přednáškovou,
publikační, sociálně pedagogickou činnost a pořádá vzdělávací  kurzy, to vše v
oblasti  adiktologické, sociálně pedagogické problematiky a prevence kriminality.
5. Provozuje-li ústav jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti,
rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk
bude použit jen k podpoře činnosti, pro niž byl ústav založen, jak je uvedeno v
článku III. a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Statutární orgán -
ředitel:

ředitel:
 Mgr. BOŽENA HAVLOVÁ, dat. nar. 2. června 1960

Bílkov 40, 380 01 Dačice
Den vzniku funkce: 1. června 2015

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel jedná za ústav jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které

nespadají do pravomocí správní rady. Jednání jménem ústavu spadající do jeho
pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně.

Správní rada:
předseda správní
rady:

 Mgr. MILAN TÝMAL, dat. nar. 12. října 1957
Pod Vrchy 137, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
Den vzniku funkce: 1. června 2015
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Den vzniku členství: 1. června 2015
člen správní rady:

 Ing. TOMÁŠ HAVEL, dat. nar. 21. dubna 1985
Bílkov 40, 380 01 Dačice
Den vzniku členství: 1. června 2015

člen správní rady:
 Ing. JITKA MICHALCOVÁ, dat. nar. 13. září 1964

Ke Mlýnu 130, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 1. června 2015

Počet členů: 3
Dozorčí rada:

revizor:
 IVAN HAVEL, dat. nar. 8. září 1961

Bílkov 40, 380 01 Dačice
Den vzniku funkce: 1. června 2015

Počet členů: 1
Zakladatel:

Mgr. BOŽENA HAVLOVÁ, dat. nar. 2. června 1960
Bílkov 40, 380 01 Dačice
1. Zakladatel nastavuje prvotní pravidla a může pravidla chodu ústavu změnami
zakládací listiny upravovat, a to i po jeho vzniku.
2. Jmenuje členy správní rady ústavu a revizora, odvolává je také z funkce. 
3. Zakladatel podává návrh na zápis změn zakládací listiny ústavu do veřejného
rejstříku.
4. Zakladatel má právo rozhodnout o zrušení ústavu.

Výše vkladu: 1 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Spolek Sdružení Meta, o.s., dosud zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce 4209, změnil právní
formu ze spolku na ústav.
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