Organizační výstavba:
Správní rada:

Dozorčí rada:

Předseda správní rady:
Mgr. Martina Smolová

Předseda dozorčí rady:
Mgr. Robert Kostohryz

člen správní rady:
Antonín Lahodný

člen dozorčí rady:
Vlasta Šafránková

člen správní rady:
Martina Vlachová

člen dozorčí rady:
Jiří Šafránek

Hodnocení činnosti společnosti:
Jak vyplývá z časové chronologie historie společnosti. byla činnost zaměřena na vyřízení
všech právních a správních úkonů tak, aby společnost splňovala všechny náležitosti a mohla
provozovat svoji činnost v souladu s platnými zákony ČR. Bylo nutné zajistit základní
podmínky pro fungování a vytvořit potřebné zázemí, což znamenalo pronajmout kancelářské
prostory, vybavit je kancelářskou a počítačovou technikou, umožnit přístup na internet a
vytvořit minimálně jedno stálé pracovní místo. Do konce roku 2004 se podařilo tyto cíle
připravit a umožnit tak další rozšíření aktivit společnosti.
Pro dalčí rozvoj společnosti vytipovali její spolupracovníci pět projektů většího rozsahu, které
se Regio pokusí realizovat v dalším roce činnosti.

Vize budoucí činnosti:
Projekt 1 – Otavská cyklostezka
Projekt 2 - Příměstské tábořiště
Projekt 3 – Elektrárna, muzeum
Projekt 4 - Bienále kresleného humoru
Projekt 5 - Písecká čítanka

Historie vzniku společnosti:
Obecně prospěšná společnost Regio Písek byla založena jako nezisková organizace 24.4.
2004 panem Antonínem Lahodným a Mgr. Martinou Smolovou. Do rejstříku obecně
prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu 0,
vložce číslo 93 byla zapsána 2.7.2004 pod IČ: 26076462. 16.12.2004 byla o.p.s. Regio Písek
zaregistrována u Finančního úřadu v Písku a bylo jí přiděleno DIČ: CZ26076462.
30.12.2004 byl otevřen účet Regio Písek o.p.s. č.: 194587099/0300 u Československé
obchodní banky a.s.
Členové o.p.s. Regio Písek se dlouhodobě angažovali v aktivitách přispívajících turistice,
sportu a kultuře v regionu. Rozhodli se spojit svoje síly a nadále společně vymýšlet a
realizovat projekty, které považují pro Písek za smysluplné. Proto založili Regio Písek o.p.s.

Zakladatelé se rozhodli pro neziskovou právní formu, která umožní dobrovolné sdružování
patriotů a přátel města Písku. Chtěli tak navázat na tradici spolků, které podporovali
společenský život v Písku.
Za předmět činnosti Regio Písek o.p.s. byly vybrány zájmové oblasti jako je turistika,
rekreace, sport, kultura a podobné volnočasové aktivity. Společnost si dala za cíl, vytvářet
nové produkty cestovního ruchu, schromažďovat a šířit informace o regionu, rozvíjet
spolupráci mezi subjekty působícími v regionu, soustřeďovat finanční a jiné prostředky na
podporu aktivit, poskytovat poradenství a další obecně prospěšné služby podle svých
možností.
Společnost chce spolupracovat se všemi podobně zaměřenými subjekty v regionu. Chce být
v souladu s tradicí společenského života v písku, stejně jako s plány rozvoje města do
budoucna.
Pro financování svých aktivit Regio Písek o.p.s. využilo vlastní jmění, které vzniklo vklady
zakladatelů. Do budoucna je plánováno financovat činnost přijatými dary, dědictvím, fondy
společnosti, dotacemi a dalšími formami fundraisingu.

