Stanovy PROSEN, spolku pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných (dále jen
„spolek“)
Sídlo: V zahradách 400, Lysice 679 71
Identifikační údaje zakladatelů:
Roman Jančiar
Družstevní 11, Adamov 679 04
25. 2. 1968
Mgr. Hana Hřebíčková
Oulehla 469, Lysice 679 71
29. 8. 1979
Ing. Jiří Babka
Chelčického 47, Blansko 678 01
23.3. 1978
Mgr. Andrea Babková
Chelčického 47, Blansko 678 01
25.9. 1977
Jiří Grim
Zborovecká 58, Blansko 678 01
20. 1. 1961

Čl. 2
Statut spolku
Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného zájmu. Spolek je
právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl a účel spolku
Cílem spolku je podpora osob zdravotně a sociálně znevýhodněných.
Za tímto účelem bude spolek usilovat o zabezpečení finančních, materiálních a personálních zdrojů,
a to zejména v souvislosti se zajištěním kvalitních podmínek pro: osoby se zdravotním a sociálním
znevýhodněním.
Čl. 4
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky rada spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
• vystoupením člena písemným oznámením radě,
• úmrtím člena,
• u právnické osoby jejím zrušením,
• vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze při porušení povinností člena spolku,
• pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě
k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
• zánikem spolku.
5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou spolku.
6. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o
jeho vyloučení přezkoumala rada spolku.
7. Rada spolku zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám;
rozhodnutí o vyloučení může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
Člen spolku má právo:

• účastnit se jednání členské schůze,
• volit orgány spolku,
• být volen do orgánů spolku,
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

Člen má povinnost zejména:
• dodržovat stanovy spolku,
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. členská schůze,
2. rada spolku,
3. předseda.

Čl. 7
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Zasedání členské schůze svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada
svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku. Zasedání
členské schůze se svolává vhodným způsobem ve lhůtě nejméně patnáct dnů před jeho konáním.
4. Členská schůze zejména:
• rozhoduje o změnách stanov spolku,

• schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku
hospodaření,
• volí členy rady spolku ze členů spolku,
• rozhoduje o počtu členů rady spolku,
• rozhoduje o zrušení členství při porušení povinností člena spolku,
• rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
• rozhoduje o sloučení, příp. zrušení spolku.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže
pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8
Rada spolku
1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada
řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů, funkční
období člena rady je 2 roky.
3. Rada má nejméně 5 členů, v případě rozhodnutí členské schůze může být počet členů rady
navýšen.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.
5. Rada zejména:
• volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře,
• koordinuje činnost spolku,
• ukládá úkoly členům rady,
• svolává zasedání členské schůze,
• zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
• přezkoumává rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena spolku,
• rozhoduje o přijetí za člena spolku.

6. Předseda, případně místopředseda v případě zmocnění předsedou spolku, zastupuje spolek
navenek a jedná jeho jménem.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 4 měsíců nesejde usnášeníschopná
členská schůze, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek,
jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných
záležitostech spolku.
2. Předsedu volí rada spolku.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, kontrolu účetní evidence a chod spolku.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku.
5. V případě zmocnění předsedou zastupuje předsedu spolku pověřený člen rady v rozsahu
vymezeném zmocněním.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
• výnosy majetku,
• členské příspěvky,
• dotace a granty,
• výtěžky z veřejných sbírek.
3. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá členské schůzi zprávu
o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

5. Za průběžné vedení účetní evidence zodpovídá hospodář spolku, který předkládá výsledky
hospodaření radě spolku.

Čl. 11
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:


dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze,



rozhodnutím příslušného soudu.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

V Brně

dne

10. 12. 2014

Podpisy zakládajících členů:
Roman Jančiar
Mgr. Hana Hřebíčková
Ing. Jiří Babka
Mgr. Andrea Babková
Jiří Grim

