Stanovy Spolku Druhé Svítání

Stanovy
Spolek Druhé Svítání
Čl. I.

Preambule
Občanské sdružení Druhé Svítání o.s., IČ: 01988891, registrované Ministerstvem vnitra dne 12.08.2013,
pod č.j. VS/1-1/94110/13-R, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 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.. Tato změna byla projednána a schválena na Ustavující Valné hromadě
dne 28.04.2015 s tím, že Občanské sdružení Druhé Svítání o.s. v této souvislosti mění a doplňuje svoje
původní stanovy takto:

Čl. II.

Název
Název občanského sdružení Druhé Svítání o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Spolek Druhé Svítání
(dále jen „Spolek“).
Název spolku: Spolek Druhé Svítání

Čl. III.

Sídlo
Adresa sídla:

Štramberská 2871 / 47, 703 00 Ostrava – Hulváky

Čl. IV.

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.
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Čl. V.

Účel Spolku
(účel, poslání, cíle)
Spolek je v souladu s § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, založen jako právnická osoba
způsobilá k právnímu jednání. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
založená za účelem naplňování společného zájmu jeho členů.
Posláním Spolku je zejména:
1. realizace projektů na pomoc a aktivní využití volného času osob se zdravotním postižením (dále
jen OZP)
2. realizovat projekty na aktivní využití volného času seniorů a tím přispívat ke zkvalitnění jejich
života
3. začleňování znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti a pomoc s jejich uplatněním na
trhu práce
4. podílet se svými projekty na rozvoji řemesel, obchodu, služeb, zaměstnanosti a ochrany
životního prostředí, rozvoje zdravého životního stylu
5. poskytování informací, organizování a zajišťování celoživotního vzdělávání pro znevýhodněné
skupiny obyvatel, zejména pak OZP a seniorů, a s tím souvisejících aktivit
6. svými aktivitami napomáhat zkvalitnit život, trénovat paměť, zlepšit komunikační dovednosti a
tím také zmírnit jejich sociální odloučení
7. spolupráce v oblasti sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování
cílových skupin včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni

Čl. VI.

Hlavní činnost Spolku
1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak,
jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani
výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z darů, ze státních příspěvků,
účelových dotací a grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku, z dědictví a
odkazů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti
dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na
úhradu své správy.
3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
a) Příprava a organizace různých činností kulturně - osvětového charakteru a především
vzdělávání na všeobecně přístupné úrovni pro znevýhodněné skupiny obyvatel.
b) Zajišťuje provoz a řádnou správu vlastního i pronajatého majetku.
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Čl. VII.

Vedlejší činnost Spolku
Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem
hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře
hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní
správu.

Čl. VIII.

Členství
1. 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.
2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její
statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního
nástupce.
4. O přijetí člena do Spolku rozhoduje Valná hromada na základě písemné přihlášky.
5. Členství vzniká dnem přijetí za člena Spolku.
6. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:







dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o
ukončení členství předsedovi Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku
vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Valná hromada Spolku, má právo
vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, účel a poslání Spolku dle čl. V. těchto
stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
zánikem Spolku;
rozhodnutím Valné hromady Spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu
s § 3045 odst. 1 NOZ.

7. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Čl. IX.

Práva a povinnosti členů
1. Každý člen Spolku má právo:





podílet se na činnosti Spolku
být pravidelně informován o dění ve Spolku (minimálně však 1x ročně)
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své
podání v přiměřené době
volit a být volen do orgánů Spolku
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2. Každý člen Spolku má povinnost:






dodržovat stanovy, plnit rozhodnutí orgánů Spolku
aktivně se podílet na plnění cílů a poslání Spolku
aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy Spolku
aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Čl. X.

Orgány Spolku
1. Organizační strukturu Spolku tvoří:



Valná hromada
Předseda Spolku

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem
členství ve Spolku dle Čl. VIII. odst. 6. Stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním
člena voleného orgánu Valnou hromadou.

Čl. XI.

Valná hromada
1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem
Spolku.
2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá plán 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
 schvalovat stanovy Spolku a změny těchto stanov
 schvalovat přihlášky nových členů a rozhodovat o vyloučení členů
 rozhodovat o provozování kanceláře Spolku
 schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané
předsedou Spolku
 rozhodovat o dispozicích s nemovitým majetkem
 volit předsedu Spolku a odvolávat ho
 jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Spolku
 rozhodovat o přeměně Spolku
3. Valná hromada je svolávána předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to
bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího
kalendářního roku.
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4. Právo zúčastnit se Valné hromady, 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.
5. Pozvánka na Valnou hromadu bude členům Spolku oznámena způsobem obvyklým stanoveným
předsedou, a to nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání Valné hromady lze
odvolat nebo odložit.
6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna
usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Rozhodnutí Valné hromady se
přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
7. Jednání Valné hromady řídí předsedající, kterého Valná hromada zvolí na začátku zasedání.
Zasedání se řídí programem, který byl obsažen v pozvánce.
8. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná
hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdy a kde se zasedání konalo, kdo mu předsedal, jaká
rozhodnutí byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Čl. XII.

Předseda Spolku
1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně
dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance Spolku,
ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za
Spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec Spolku.
2. Předseda je volen Valnou hromadou na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího
po dni volby.
3. Předseda je povinen:
 svolávat zasedání Valné hromady v souladu s Čl. XI. odst. 3. těchto stanov,
 vést řádně agendu Valné hromady a seznam členů Spolku,
 archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady,
 dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
 předkládat přihlášky nových členů Valné hromadě ke schválení o přijetí do Spolku.

Čl. XIII.

Majetek a hospodaření Spolku
1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z darů, ze státních
příspěvků, účelových dotací a grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku, z
dědictví a odkazů. Spolek může dále v rozsahu těchto Stanov získávat prostředky na svou
činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto Stanov.
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2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být
především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku.
Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
Spolku.
3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí
to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním
nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda (vč. záloh na daň
z příjmu fyzických osob, odvodů zdravotního a sociálního pojištění) zaměstnanců Spolku či
odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování
poslání a cílů Spolku.

Čl. XIV.

Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z
jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní
od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle
Spolku všem členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 30 dnů od
okamžiku, kdy Valná hromada předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení
1. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 28.04.2015, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 28.04.2015.
2. O případných změnách či doplnění Stanov rozhoduje Valná hromada Spolku na návrh předsedy
Spolku.
3. K přijetí změn stanov Valnou hromadou je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů přítomných členů
Spolku.

Znění těchto Stanov je účinné od 28.04.2015.
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…………………………………………..
Piętoková Martina
předsedkyně Spolku Druhé Svítání

