StanoTry spolku
Spolek Hutá na Vylet!

čl. 1
Název a sídlo, ptisobnost a charakter a riěel spolku
1)

Název spolku je: Spolek Hurá na

V ,let!

(dále jen,,Spoleku).

2) Sídlo spolku: Chrudim.

3) Spolek prisobí na celém uzerní Českérepubliky, spolek se nedělí na organízaČni

jednotlry,

cel

spolek je místně p íslušnou organizaónijednotkou.

4) Charakter spolku: spolek je zďož,eny podle zákona č. 89/2OI2 Sb. Spolek

je

dobrovoln m a samosprávn m svazkem jeho členri..

5) úeet spolku: Sdružování lidí za učeIetn podpory rozvoje občanskéspolečnosti a

komunitních aktivit s cílem zprost edkovat krzalitní a bezpečnou společenskou a kulturní
reaJizací senior m a osobám se zdravotním postiženírn či jin m handicapem, s ohledem
na jejich specifické pot eby a požadavky vypl uajicí zjejich handicapu nebo sociální
situace.

é1.2

Hlavní a vedleJšíčinnost spolku
1) Hlavní činnost spolku je reďizace r4 letťr a jin ch cestovních ďt zábavních aktivit
seniorťrm a osobám s handicapem a otgartízace informační,osvětové a dďší činnosti
na podporu plnohodnotného iltvota těchto osob.
Dalšíformy a cíle činnosťstanovuje členská schťrze.
2| Wi zajišťoválríhlavní činnosti spolku pteí spolek z,ejména tyto hlavní ukoly:

.
o
o
o
.

organizuje, íidía koordinuje svou činnost dle těchto stanov, dďších p edpisri,
jednacích a hospodá s ch ádťl, p ípadn ch naíjznnía směrnic spolku.
zastupuje zájmy sv ch členťrv jednání se státními orgány či jin mi nestátními
orgartizacemi v ČR.
podílíse na Áskávání finančníchprost edkri a materiálních prost edku k zajištění
své činnosti a k částečnémuzajištění prost edkťr na činnost pro členy Spolku.
vydává vnit ní p edpisy, hospodá ské a jednací ády, směrnice.
zabezpečuje a ídíčinnost všech pobočn ch spolkri,.

3) Vedle hlarrní činnosti miž,e spolek v5ruíjet téžvedlejší hospodá skou činnost spoČÍvajícív

podnikání nebo jiné v,dělečnéčinnosti, je-li její ričel v podpo e hlavní činnosti nebo v
hospodárném vyrrátí spolkového maj etku.

čl. 3

Členstvíve spolku
1)

Členem/členkouspolku múžebýt jen fyzícká osoba starší18 let.

2| Žádost o člensM př{jímá výbor spolku na zák7aďě řádně qlplněné přihlášky o členství
ve spolku. K přijetí člena je třeba souhlasu 3 členůvýboru.
3) Členstvi zaníká zejména

.
o
o
o
o
.

vystoupením čIena/ členky písemným oznán::enim adresovaným rrylboru spolku
úmrtímóIena/ členky
zrušenímčlenstvína zdkladě rozhodnutí členskéschůze
nezaplacením členskéhopříspěvku po dobu více než šesti měsíců
zánlkem spolku
spolek je oprávněn ryloučit ze spolku čIenal členku, pokud jeho/její činnost bude
v rozporu se stanovami a obecnými zájmy spolku. O vyloučeni čIenal členky
rozhoduje členská schůze.

4) Člen má právo:

o
o
o
o

účastnitse činnosti spolku a jeho orgánŮ a být o této činnosti informován
účastnitse členskéschůze, volit orgány spolku a být do nich volen
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
podílet se na stanovování cílůa forem činnosti

5) Člen má povinnost:

. dodtžovat stanovy spolku a jednat
o platit člensképříspěvky, výši a

v souladu s cíli spolku

splatnost členských příspěvků stanoví členská

schůze

ěl. 4
Orgány spolku

o členská schťrze
o p edseda
o rr bor
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čt. 5

členská schrize

/
1)

2)

3)

Členská sch ze je nejvyššímorgánem spolku, schází se nejméně 1x ročně.
Členskou schťrzi svolává q bor. Vl bor svolá členskou schrizi dle vlastní pot eby,
anebo když o to písemnépožádá nejméně t etina členri/ členek spolku.
Členská schrize se svolává e-mailovou pozvánkou, která je zasílána na e-mailovou
adresu, kterou člen spolku uvedl, nebo jiním vhodn m zprisobem nejméně 15 dnri
p ed datem jejího konání. Pozvánka musí obsahovat program zasedání.

Členská schťrze je usnášeníschopná, je-li pfrtomna nadpoloviční většina všech
členri/ členek. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schťrze, svolá v bor
nejpozději do jednoho měsíce (ale ne d íve než za jeden t den) náhradní schriá.
Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet p ítomn ch členťr/členek.
Členská sch ze rozhoduje na záJ<],aďě hlasováni. Každy čIenl členka má jeden hlas.
Hlasy všech členri / členek spolku jsou rovné, každy člen/ členka hlasuje osobně.
Rozhodnutí je p ijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina p ítomn ch členri/
členek.

4)

Členská schrize rniže p ijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání)
korespondenčně (v písemnépodobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh
usnesení, podklady pot ebné pro jeho posouzení nebo ridaj, kde jsou uve ejněny, a
udaj o lh .tě, ve které se má člen spolku vyjádrit. Tato lhrita nesmí byt kratšínež
10 pracormích dnri. K platnosti písemnéhohlasování se vyžaduje vyjád ení člena s
uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině
obsahujícíplné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členrim spolku
písemně nebo jin m vhodn m zpťrsobem v sledek hlasování, a pokud bylo
usnesení p ijato, oznátni jim i cel obsah p ijatého usnesení. Neučiní-lito bez
zbytečnéhoodkladu, rnílžeoznárnení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení
navrhl. P i hlasování.per rollam je rozhodnutí p ijato, pokud se pro jeho p ijetí
vysloví nadpolovičnívětšina všech členťrspolku.

5) Členská schrize zejména

o
o

o
.
o
o
o
o

rozhoduje o ztrténách stanov spolku a jednacího a hospodá ského ádu
spolku
schvďuje obecné rikoly spolku, qfrročrrízprávu spolku, rozpočet a roční
uzávérl<l hospoda ení
rozhoduje o zrušeníčlenstvíve spolku
rozhoďuje o zánil<u spolku
rozhoduje o vzrriku azánil<u pobočného spolku
volí p edsedu a bor spolku
odvolává p edsedu a čIeny l členky v boru v p ípadech hrubého porušení
povinností jeho členri (vč. p edsedy)
rozhoduje o v ši členslrych p íspěvkri a jejich splatnosti
rniže rozhodovat i v jiné věci, kterou si k rozhodnutí vyhradí.
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čl. 6

V

/

bor, p edseda, místop edseda, jednání jménem spolku

Statutárním orgánem spolku je p edseda. P edseda je
navenek a zastupovat jej ve všech věcech samostatně.
1)

oprár.zněn

jednat jménem spolku

2) Poradním orgánem p edsedy je v bor, kter má4 členy a jeho funkčnímobdobím jsou 3
roky. 7-e svého st edu v bor volí p edsedu spolku a pokladníka. P edseda jmenuje a
odvolává místop edsedu z ad členri ,v}boru. Cinnost v boru ídíp edseda.

3) P edseda ídíčinnost spolku v období rneň zasedáními členskéschtize, svolává
členskou schrizi azptacovává podklady pro rozhodnutí členskéschrize.

4) Vl bor je jako kolekti,rní orgán usnášeníschopn , je-li prítomna nadpolovičnívětšina
vŠechjeho členri / členek. Rozhodnutí je p ijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina
P Ítomn ch členri / členek v boru. V p ípadě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas
P edsedy. Pro zprisob svolávání v boru a dalšíotázl<y zvtášt zde neupravené se p imě eně
použíjeuprava ohledně členskéschrize v těchto stanovách.
5) V; bor

jako kolektivní orgán rozhoduje o p ijetí členri do spolku.

6) Vl bor jako kolektivní orgán rozhoduje o p ijetí nov ch členri do pobočn ch spolkri,
jmenuje a odvolává p edsedy pobočnych spolk .
7) V rbor

jako kolelrtivní orgán vydává vnit ní směrnice spolku.

é1.7

Pobočn,spolek
1) Právní osobnost pobočnéhospolku
PoboČn;r spolek má alespoň 3 členy.

je odvozena od právní osobnosti hlavního spolku.

2| O vznlku pobočnéhospolku rozhoduje členská schrize hla,nrího spolku, která také
urČuje, kde je prvním p edsedou. Po vzniku pobočnéhospolku volí členy pobočného
spolku rr bor hlavního spolku, kterl také jmenuje a odvolává p edsedu pobočného spolku.

3) O názv:u pobočnéhospolku rozhoduje členská schťrze hlavního spolku. Název
poboČnéhospolku musí obsahovat pííznačnyprvek názvu hlavního spolku (Hurá na
V5ilet!) a musí vfrad ovat jeho vlastnost pobočného spolku.
+) Úeel pobočnéhospolku se shoduje s učelem hlavního spolku. P edmět a
pobočného spolku musí bYt v souladu s čt. 2 těchto stanov.

cíl činnosti

5) Pobočn r spolek je povinen p ispívat k rozvoji spolku jako celku a podílet se na jeho
činnosti. Účelem pobočnéhospolku je romoj samostatné agendy v rámci oblasti své
pťrsobnosti.

4

6) Orgány pobočného spolku jsou:

o
o

členská schůze jako nejvyššíorgán
předseda jako statutární orgálrr

Předseda PoboČnéhospolku zastupuje pobočný spolek a jedná za něj ve všech věcech
samostatně. Funkčníobdobí předsedy pobočného spolku jsou 3 roky.
PoboČný sPolek mŮŽe z tozhodnutí své členskéschůze jmenovat svého pokladníka či
revizora.

7) Ode dne záPisu Pobočnéhospolku do veřejného rejstříku neručíhlavní spolek za
závazl<Y vznÍI<7é v dŮsledku jednání, které není v souladu s těmito stanovami, s
hosPodářslcým ajednacím řádem, případnlimínaŤizenítrrtia směrnicemi spolku.
8) PoboČný sPolek zaniká dobrovolným ro7puštěním nebo sloučeníms jinlým pobočným
sPolkem z rozhodnutí ČlenskéschŮze hlavního spolku anebo z jínéhozdkonn6,,o důvodu.
Zaníká-IÍ sPolek dobrovolným rozpuštěním, jmenuje současně členská schůze likvidátora.
S likvidaČnímzŮstatkem bude naloženo podle rozhodnutí členskéschůze.

9) Práva a Povinnosti pobočnéhospolku a body 1-8 článku č. 8 těchto stanov blíže
sPeciÍikuje jednací a hospodarský řád spolku a dalšípředpisy, případná naíízenia

směrnice spolku.
10)

Vzrrikem Členstvív poboČnémspolku nevzníká automaticky členstvív hlavním spolku;

to Platí i o zániku Členství.Člen pobočného spolku nemá právní nárok na členstvíve
spolku hla,,rním.

ě1.8
Zásady hospodaření

je neáskovou ors€rnizací. Případné pdjmy tvoří převážné dary, dotace a granty
a jsou PouilvánY na Činnost spolku. Spolek mliže uzavřit smlouvu o spolupráci
s právnickýmí organiz.acemí za účelemre?Jizace sqých aktivit.
1) SPolek

2| Výdaje sPolku jsou zaměřovány na uskutečňovánícílůspolkrr v souladu se stanovami,
jednacím a hospodářským řádem spolku, směrnicemi spolku a jeho rozpočtem.

ě1.9

Okolnosti zániku spolku
SPolek zaníká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučeníms jiným spolkem zrozhodnuti
členskéschůze anebo z jiného zdkonného důvodu.
1)

2) Zaniká-IÍ sPolek dobrovolným rozpuštěním, jmenuje současně členská schůze
lilsridátora. S likrddaČním zŮstatkem bude naloženo podle rozhodnutí členskéschůze.
5

ě1. 10

7

Ustanovení přechodná a závěrečná
Znénítěchto Stanor. bylo schva_leno čIenskou schůzíkonanou ďne 2l. II. 2016, jejíŽ
konárrrí je potvrzeno zápisern ze dne 21. l1.2016. Ve funkci předsedy a členŮ výboru
spolku zustár-ají členovézr.,oleni před touto změnou stanov. Délka funkčníhoobdobí se
řídítěmito stanovalni, přičemžtato běžíod okamžiku volby.
e 1en1,

l
.
r
o

orgánu spolku jsou:
Tomáš Martinek (předseda)
Jaroslav Kratochvíl (místopředseda)
\liroslav Osinek (člen rr}"boru)
\-eronika Sládková (člen výboru)

V Chrudimi dne 2L. 1 1. 2016

Zapsal: Miroslay
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