Stanovy spolku
Spolek vozíčkářů Hradec Králové PŘESEDNI SI,
z.s.
Čl. I
Název, forma a sídlo
1. Spolek s názvem „Spolek vozíčkářů Hradec Králové PŘESEDNI SI
z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek
vozíčkářů Hradec Králové PŘESEDNI SI z.s. je dobrovolným spolkem. Jedná
se o zájmový a politicky nezávislý spolek, který prosazuje zájmy a potřeby
lidí se zdravotním postižením a sdružuje členy na základě společného
zájmu.
2. Spolek má své sídlo na adrese Blešno 166, PSČ 503 46.
Čl. II
Charakter a základní účely a činnosti spolku
1. Posláním spolku je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a
rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením
ve společnosti.
2. Základními účely spolku jsou:
a) prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení zdravotně
postižených osob, čímž vytváří podmínky pro plnou účast osob se
zdravotním postižením ve společnosti, podpora nezávislého způsobu
života handicapovaných občanů,
b) organizovat sportovní činnost pro své členy v rámci zapojení do
sportovních, tělovýchovných a kulturních aktivit, vytvářet pro členy spolku
materiální a tréninkové podmínky,
c) vytvářet možnosti zapojení se do sportovních aktivit spolku pro
zájemce,
d) působit na veřejnost v otázkách technických i psychologických bariér a
jejich odstranění, působení a podpora soudržnosti a prohlubování přístupu
k osobám se zdravotním postižením, sociální poradenství,
e) hájit zájmy členů spolku a koordinovat členy při prosazování těchto
zájmů, ochrana osob se zdravotním postižením,
f) vytvářet ekonomickou základu pro plnění svých cílů,
g) sdružování a správa prostředků určených na pomoc osobám se
zdravotním postižením a účelné nakládání s těmito prostředky, v souladu
s posláním a zaměřením spolku,
h) organizace a zajišťování sportovních, společenských, vzdělávacích,
volnočasových aktivit a charitativních akcí.

2. V rámci plnění těchto účelů spolek spolupracuje s dalšími spolky a
institucemi s obdobným zájmovým zaměřením na národní a mezinárodní
úrovni i s orgány veřejné moci.
3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v
podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která
souhlasí se stanovami a zaváže se je dodržovat. Členství ve spolku je
dobrovolné.
2. Členství ve spolku vzniká:
a) při založení Spolku zakládajícími členy
b) dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele za člena na základě
jeho písemné přihlášky. Výbor spolku rozhoduje o přijetí žadatele na své
nejbližší schůzi po dni doručení přihlášky spolku. Přihláška musí
obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum
narození, důvod zájmu členství, telefonické spojení, datum podání žádosti
a podpis žadatele.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a
nepřechází na právního nástupce člena.
4. Člen spolku má právo zejména:
- podílet se na činnosti spolku
- účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování
hlasováním
- volit členy výboru spolku a případných dalších orgánů spolku a být
do těchto orgánů volen,
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
- vznášet dotazy, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům
spolku a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem
- být členem pracovních týmů spolku
- být informován o činnosti spolku a akcích pořádaných spolkem a
účastnit se všech akcí, které spolek pořádá
- nahlížet do zápisů ze zasedání valné hromady a ze zasedání výboru
a do ostatních dokumentů a listin spolku a žádat k nim vysvětlení
5. Člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku
- podílet se na činnosti spolku, řádně pracovat v orgánech spolku, do
nichž byl zvolen
- účastnit se valných hromad
- chovat se čestně, hájit zájmy spolku, zachovávat dobrou pověst
spolku a vzorně ho na veřejnosti reprezentovat a nepoškozovat jeho
zájmy

-

platit řádně členské příspěvky za podmínek schválených valnou
hromadou.

6. Členství ve spolku zaniká:
- úmrtím člena
- písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, a to ke dni
doručení písemného oznámení člena výboru spolku
- vyloučením člena ze spolku pro závažné porušení povinností
vyplývajících ze členství a ze stanov, pro jednání poškozující zájmy
spolku či jeho dobré jméno
- nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě, dodatečně
poskytnuté spolkem v písemné výzvě.
Členství ve spolku zaniká též zánikem spolku.
7. Návrh na vyloučení jiného člena může výboru spolku písemně podat
kterýkoli člen. V návrhu musí být uvedeny konkrétní okolnosti osvědčující
důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit a vyjádřit se k němu.
8. O vyloučení člena rozhoduje výbor Spolku dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Rozhodnutí o vyloučení v písemné formě se doručí vyloučenému členovi.
9. Vyloučený člen může do tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto
právo zaniká.
10. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
11. Členové hradí roční členské příspěvky. O výši členského příspěvku a
splatnosti rozhoduje členská valná hromada. Členské příspěvky jsou příjmem spolku.
Čl. IV
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) výbor
Čl. V
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada.
Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí členy výboru a odvolává je,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za
předcházející rok

d) schvaluje rozpočet spolku na příští období a výši členských příspěvků na
příští období a jejich splatnost,
e) určuje a schvaluje koncepci činnosti spolku a jeho cíle na další období,
f) deleguje z řad svých členů zástupce spolku k jednání s orgány veřejné
moci nebo s organizacemi s obdobným zájmovým zaměřením,
g) rozhoduje o zřizování a rušení dalších orgánů spolku, jakož i o vymezení
jejich postavení a působnosti včetně vztahu k výboru spolku a ostatním orgánům společnosti,
h) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
i) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích,
j) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně a volí a
odvolává likvidátora spolku.
2. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do
pravomoci jiného orgánu spolku či které si ke svému rozhodování vyhradí.
3. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně a
svolává jí výbor spolku. Výbor svolá zasedání valné hromady z podnětu
alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku zasedání valné
hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal,
svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí být doručena všem členům nejméně
30 dnů před termínem jejího konání.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň
nadpoloviční většina všech členů spolku. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, nestanoví-li tyto
stanovy jinak. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje
spolek třípětinovou většinou přítomných členů. O změně stanov rozhoduje
spolek dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Každý člen spolku má
jeden hlas. Dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, o výsledku hlasování
rozhodně předseda spolku.
6. Záležitost, která nebyla výslovně zařazena na pořad jednání valné
hromady při jeho ohlášení, může být zařazena na pořad jednání pouze se
souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7. Ze zasedání valné hromady pořizuje výbor zápis. Ze zápisu musí být
patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká
usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Vyhotovení zápisu výbor spolku
zabezpečuje do 30 dnů od ukončení valné hromady.
Čl. VI
Výbor
1. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor spolku je tříčlenný. Jeho
funkční období je pětileté. Členy výboru volí a odvolává valná hromada
z řad členů spolku. Výbor spolku si volí ze svého středu předsedu a

odvolává jej. Členové výboru mohou být zvoleni do funkce i opakovaně.
Výbor spolku se schází dle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí.
2. Výbor spolku řídí činnost spolku mezi valnými hromadami v souladu se
stanovami spolku a usneseními valné hromady. Spolek zastupuje a navenek za něj jedná a podepisuje předseda výboru samostatně nebo
společně dva členové výboru.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku a kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel. Každý člen výboru je povinen při výkonu své funkce
pro spolek jednat s péčí řádného hospodáře, s náležitou odborností,
pečlivostí a loajalitou.
4. Výbor je způsobilý se usnášet za přítomnosti většiny členů, rozhoduje
většinou hlasů přítomných. Výbor spolku rozhoduje o přijetí žadatele o
členství za člena spolku, schvaluje zřizování poboček spolku a řeší
případné spory mezi členy spolku.
5. Do působnosti výboru spolku patří:
a) připravovat podklady pro zasedání valné hromady a svolávat valné
hromady spolku,
b) předkládat valné hromadě návrh rozpočtu
c) předkládat valné hromadě zprávu o činnosti a o hospodaření spolku
za uplynulé období
d) kontrolovat plnění účelu a cílů spolku,
e) koordinovat činnost spolku,
f) rozhodovat o přijetí nových členů a rozhodovat o vyloučení členů,
g) rozhodovat o sjednávání kupních či jiných smluv, včetně přijímání
majetku darovaného spolku,
h) plnit usnesení přijaté valnou hromadou či jiné úkoly uložené valnou
hromadou
i) organizovat spolupráci se spolky a institucemi s obdobným zaměřením, s orgány veřejné moci a jinými subjekty a zajišťovat spolupráci
se zahraničními subjekty
j) zřizovat podle potřeby stálé nebo dočasné pracovní skupiny k zabezpečení konkrétních akcí po stránce obsahové i organizační,
k) zajišťovat vedení účetnictví.
6. Prvními členy výboru jsou:
- předseda výboru – Veronika Pešková, r.č. 845503/3037, trvale
bytem Blešno 166, PSČ 503 46,
- člen výboru - Tomáš Pešek, r.č. 920508/3195, trvale bytem Pukšice
15, 582 82 Uhelná Příbram, adresa pro doručování: Blešno 166, PSČ 503
46,
- člen výboru - Jiří Veselý, r.č. 631024/0981, trvale bytem
Jungmannova 1440, 500 02 Hradec Králové, adresa pro doručování Kpt.
Fechtnera 445/15, 500 09 Hradec Králové.

Čl. VII
Hospodaření spolku
1. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména, nikoli však pouze,
z členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou, z darů,
z grantů a dotací, z reklamy, z příjmů z vlastní činnosti a z výnosů
z majetku spolku. Spolek může přijímat odkazy a dary i od třetích osob,
které nejsou jeho členy. Spolek vynakládá tyto prostředky výhradně na
spolkovou činnost, včetně správy spolku, zejména na náklady a úkony
spojené s naplňováním účelu a cílů spolku a na další náklady, jejichž
vynaložení je nezbytné pro uspokojování zájmů spolku, pro vlastní správu
a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
2. O svém hospodaření vede spolek účetní evidenci v souladu s platnými
právními předpisy.
3. Za účelem řádného naplňování svého účelu a cílů může spolek rovněž
nabývat též do svého vlastnictví, správy a užívání majetek.
4. V případě zániku spolku rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem po
provedené likvidaci valná hromada.
Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými
právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění.
2. Tyto stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.
Na obsahu shora uvedených stanov spolku Spolek vozíčkářů
Hradec Králové PŘESEDNI SI z.s. se shodli níže uvedení
zakladatelé spolku Spolek vozíčkářů Hradec Králové PŘESEDNI SI
z.s., což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Hradci Králové dne 9.4.2019

Veronika Pešková, nar. 3.5.1984
trvale bytem Blešno 166, PSČ 503 46
Tomáš Pešek, nar. 8.5.1992
trvale bytem Pukšice 15, 582 82 Uhelná Příbram
Jiří Veselý, nar. 24.10.1963

trvale bytem Jungmannova 1440, 500 02 Hradec Králové

