STANOVY
Žatecký spolek Handicap z. s.
(dále jen „Spolek“)
I.
Název
Občanské sdružení Handicap Žatec o. s., organizace zdravotně postižených ve smyslu zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, založené v roce 2002, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014 považuje za Spolek, ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s §
214 a násl. Název občanského sdružení Handicap Žatec o. s., s ohledem na § 216 NOZ mění na Žatecký
spolek Handicap z. s., zapsaný spolek (dále jen „Spolek“)
II.
Sídlo
Sídlo Žateckého spolku Handicap z. s.: Stavbařů 2696, 438 01 Žatec
III.
Stanovy
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami,
které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.
IV.
Účel Spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický a prosazuje specifické zájmy a potřeby lidí v krizových a
životních situacích, seniorů a osob se zdravotním postižením.
Spolek je samostatnou právnickou osobou a má právní subjektivitu.
1.
Cílem činnosti Spolku je přispívat k dosahování obecného blaha prostřednictvím prevence a
řešení sociálně negativních společenských jevů ve společnosti.
2.
Spolek především usiluje o to, aby ve společnosti byla dostupná sociální, zdravotní a výchovná
pomoc k překonání obtížných sociálních situací jednotlivců, rodin a dětí.
3.
Dle aktuálních možností se Spolek snaží přímo poskytovat pomoc sociálně vzdělávací, sociálně
poradenskou a sociálně terapeutickou.
4.
Spolek vytváří a realizuje vzdělávací programy v oblasti vyrovnávání příležitostí seniorů a osob se
zdravotním postižením.
5.
Spolek vydává časopis Berlička a informuje veřejnost o svých aktivitách
Spolek může na základě usnesení Členské schůze zakládat právnické osoby.
V.
Veřejná prospěšnost
Spolek se hlásí ke statutu veřejné prospěšnosti tj. jeho posláním je přispívat vlastní činnosti k dosahování
obecného blaha.
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VI.
Hlavní činnost Spolku
1.
2.
3.
4.

Spolek je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Spolek realizuje projektové aktivity k dosažení účelu spolku.
Spolek navazuje a udržuje styky, rozvíjí spolupráci či se coby člen podílí na činnosti subjektů
obdobného zaměření, či subjektů přispívajících k dosažení účelu spolku.
Spolek usiluje o spolupráci se státními a samosprávnými orgány za účelem působení na sociální a
zdravotní politiku a příslušnou legislativu.
VII.
Vedlejší činnost Spolku

1.

2.

Spolek provozuje vedlejší činnost na základě živnostenského oprávnění:
a) Zprostředkování obchodu a služeb
b) Velkoobchod a maloobchod
c) Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výtěžek z výše uvedené činnosti je používán k financování hlavní činnosti Spolku.
VIII.
Členství

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let,
bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti. Nikdo nemůže být ke členství nucen.
Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její
statutární orgán, pokud si sama neurčí na základě plné moci jiného zástupce.
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
Členství vzniká rozhodnutím Členské schůze, na základě doporučení kandidáta některým ze
stávajících členů Spolku.
Členství zaniká:
smrtí člena
vystoupením a to ke dni doručení písemného oznámení statutárnímu orgánu,
vyloučením, o vyloučení rozhoduje 2/3 většinou kontrolní komise, odvolání je přípustné ke
Členské schůzi, přičemž k potvrzení vyloučení je třeba 2/3 většiny přítomných členů,
zánikem právnické osoby, která byla členem,
v ostatních případech, kdy tak stanoví zákon.
Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
IX.
Práva a povinnosti člena

1.

Každý člen Spolku má právo:
podílet se na činnosti Spolku
účastnit se Členské schůze
být pravidelně informován o dění ve Spolku
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
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kandidovat, volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
2.

Každý člen Spolku má povinnost:
platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
dodržovat Stanovy Spolku
aktivně se podílet na činnosti Spolku
pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

X.
Členské příspěvky
Výši a splatnost všech členských příspěvku určí Členská schůze.
XI.
Seznam členů
1.
2.
3.

Spolek vede seznam členů v elektronické podobě v sídle spolku. Za vedení seznamu členů a
provádění změn je odpovědný předseda Spolku.
Seznam je neveřejný, zpřístupněn je na základě žádosti pouze členům spolku.
V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby :
Právnické osoby:
Jméno a příjmení
Název
Bydliště
Sídlo
Datum narození
IČ
Tel. č./ email
Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku
XII.
Orgány Spolku

1.

2.
3.

Organizační strukturu Spolku tvoří:
Členská schůze
Výbor
Kontrolní komise
Členem orgánu Spolku mohou být pouze osoby bezúhonné.
Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl
pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské
schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VII. odst. 5.
Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.
XIII.
Členská schůze

1.
2.

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro
následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá
další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
určit hlavní zaměření činností Spolku,
rozhodovat o změně stanov,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané
výborem,
rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
schvalovat výsledek hospodaření Spolku
volit členy Výboru (předsedu, jednatele, hospodáře a další členy Výboru) a členy Kontrolní
komise (předsedu a další členy Kontrolní komise)
jmenovat likvidátora při zániku Spolku
hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
rozhodnout o přeměně Spolku
Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez
zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního
roku.
Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská
schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od
doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské
schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.
Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku.
Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž
prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet
dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost
členů se ho účastnit.
Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet
se za účasti minimálně 1/5 členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů
přítomných členů.
Jednání Členské schůze řídí předseda schůze, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání.
Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce.
Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Neníli to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
XIV.
Výbor

1.
2.

3.
4.
5.

Výbor je tvořen 3 členy Výboru.
Členové výboru jsou:
předseda
jednatel
hospodář
Odměnu za výkon funkce člena Výboru stanoví Členská schůze.
Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními směrnicemi spolku i usneseními
Členské schůze po celé své funkční období.
Navenek za Spolek jedná předseda, jednatel a hospodář, kteří jsou oprávněni samostatně
vystupovat jménem Spolku a přijímat právní závazky a s tím související právní odpovědnost za
činnost Spolku.
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6.

7.
8.
9.

Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání
Spolku.
Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov,
pečuje o rozvoj Spolku.
Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
Do působnosti Výboru náleží:
svolávat Členskou schůzi,
přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v
rámci Spolku,
posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto
návrhy Členské schůzi,
dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
schvalovat interní organizační normy Spolku
přijímat dary dle zákonných ustanovení a tyto řádně vyúčtovávat a evidovat,
zpracovávat a podávat projekty a žádosti za účelem získání finančních prostředků na
činnost Spolku.
XV.
Kontrolní komise

1.
2.

3.

Kontrolní komise má tři členy
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost
v souladu se stanovami a právními předpisy, zejména pak kontroluje hospodaření Spolku, o čemž
podá zprávu na Členské schůzi.
V rozsahu své působnosti má právo nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od ostatních orgánů
Spolku a jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
XVI.
Statutární orgán Spolku

1.
2.

Statutárním orgánem spolku je Výbor, který je tvořen předsedou, jednatelem a hospodářem.
Členové výboru zastupují Spolek ve všech věcech navenek. Při jednání za Spolek je každý z nich
oprávněn jednat samostatně.
XVII.
Majetek a hospodaření Spolku

1.
2.

3.

Spolek dbá o to, aby nabýval majetek jen z poctivých zdrojů a hospodárně využíval své jmění ke
svému veřejně prospěšnému účelu.
Spolek usiluje o získávání prostředků ke své činnosti zejména prostřednictvím:
darů a příspěvků od fyzických a právnických osob
výnosů z vlastní činnosti
výtěžků účelových akcí a veřejných sbírek,
příspěvků státních orgánů a orgánů obcí
členských příspěvků
Členové Spolku neodpovídají za závazky Spolku
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XVIII.
Zrušení a fúze Spolku
1.

2.
3.

Spolek se zrušuje na základě kvalifikovaného rozhodnutí Členské schůze, přičemž Členská schůze
zároveň rozhodne o využití likvidačního zůstatku a to určením na jakou jinou neziskovou
organizaci podobného zaměření bude bezúplatně převeden.
Fúze, rozdělení či přeměna Spolku je možné pouze za předpokladu, že tímto bude zřejmě možné
účelněji dosahovat stanoveného účelu.
Fúze, rozdělení či přeměna je možné pouze za předpokladu, že tím nedojde k obcházení pravidla
o využití likvidačního zůstatku, nebo-li nástupnické subjekty musí mít ve stanovách, zakládací
listině či pro právní formu odpovídajícím dokumentu obsaženo stejné či co do významu obdobné
pravidlo o využití likvidačního zůstatku.
XIX.
Zánik spolku

1.
2.

Spolek zanikne ve smyslu ust. § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rozhodnutím
soudu na návrh Členské schůze se souhlasem podle článku XVIII těchto Stanov.
K zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku
z rejstříku spolků.
XX.
Závěrečná ustanovení

1.

2.

Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 18. 6. 2015 a 26. 11. 2015, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 18. 6. 2015 a 26. 11. 2015. Znění těchto Stanov nahrazuje Stanovy organizace
Handicap Žatec o. s. ze dne 22. 10. 2012.
Znění těchto Stanov je účinné dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

V Žatci dne 26. 11. 2015

Vyhotovil: Rozvoralová Miroslava

Ověřil: Schallerová Zuzana
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