STANOVY SPOLKU
dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

1. Název, sídlo, doba trvání
1) Název spolku zní: SPOLEK 28
2) Adresa sídla spolku: Prešovská 337/6, Plzeň 301 00
3) Spolek se zakládá na dobu neurčitou
2. Poslání spolku, činnost spolku
1)Posláním spolku je přispívat ke zlepšení životních, pracovních, zdravotních a společenských
podmínek bývalých sportovců a osob se zdravotním postižením.
2) Účelem spolku je:
a) poskytování veškerých služeb zaměřených na bývalé sportovce a osoby se zdravotním
postižením,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové
aktivity, aktivizační činnosti vedoucí k většímu začlenění bývalých sportovců a osob se zdravotním
postižením, k jejich větší aktivitě a zájmu,
c) sociálně terapeutická činnosti – činnost vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností, poskytování programů bývalým sportovcům a osobám se zdravotním postižením, které
jim umožní radovat se z pohybových aktivit, kulturních zážitků a společenských setkání,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
e) vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku bývalých sportovců, osob dlouhodobě
nemocnýcha se zdravotním postižením,
f) podpora mobility bývalých sportovců, osob dlouhodobě nemocných a osob se zdravotním
postižením, včetně zajištění jejich dopravy.
3. Vznik a zánik členství, evidence členů
1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
2) Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané přihlášky
členská schůze spolku.
3) Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na adresu
sídla spolku,
b) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. Zaniká-li právnická osoba s právním
nástupcem, může členská schůze spolku rozhodnout, že její členství pokračuje v osobě tohoto právního
nástupce
c) vyloučením rozhodnutím členské schůze v případě, že člen:

- nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené výborem spolku dodatečně
ve výzvě k zaplacení
- přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku
- porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.
4) Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu
s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným zájmům
spolku nebo vážně porušující pověst spolku.
5) Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí být
členu doručeno.
4. Práva a povinnosti členů
1) Člen spolku má tato základní práva:
a) zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
b) volit a být volen do výboru spolku a revizní komise
c) zúčastnit se veškeré činnosti spolku
d) podávat návrhy, dotazy, stížnosti.
2. Člen spolku má základní povinnosti:
a) zaplatit členský příspěvek
b) řídit se těmito stanovami
c) zúčastňovat se členských schůzí
d) aktivně přispívat k rozvoji spolku
e) plnit rozhodnutí členské schůze a pokyny výboru a revizní komise
f) je-li zvolen za člena výboru spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě
g) nahradit spolku škodu, kterou mu svým zaviněním způsobí.
5. Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výbor
6. Členská schůze
1) Členská schůze je shromáždění členů a nejvyšší orgán spolku. Svolává ji výbor podle potřeby,
nejméně 1 x do roka, písemnými pozvánkami s udáním programu. Mimořádnou členskou schůzi musí
svolat výbor, požádá-li o to s uvedením programu jednání alespoň jedna třetina členů.

2) Členské schůzi přísluší:
a) rozhodovat o všech závažných záležitostech spolku, zejména o přijetí a vyloučení člena, o
uzavírání smluv, o výši členských příspěvků a termínech jejich placení
b) schvalovat zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku
c) schvalovat plány činnosti spolku, přijetí občanů do pracovního poměru
d) volit na dobu 5 let předsedu, místopředsedu a další členy výboru s určením jejich funkcí a členy
revizní komise.
e) odvolávat členy výboru a revizní komise před uplynutím funkčního období
f) rozhodovat o změnách stanov
g) rozhodovat o přeměně nebo zrušení spolku.
3) Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. K usnesení o přijetí a
změnách stanov a provozního řádu, o volbě a odvolání členů výboru a revizní komise, o vyloučení
člena, o výši členských příspěvků, o zániku spolku je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
V ostatních případě rozhoduje při hlasování prostá většina hlasů přítomných členů. Hlasování je
veřejné; pokud se na tom usnesla dvoutřetinová většina přítomných členů, je hlasování tajné.
4) O průběhu jednání a o usnesení členské schůze se pořizují zápisy, které se zakládají do knihy
zápisů. Zápis podepisují předseda a jeden člen výboru.
7. Výbor
1) Výbor je kolektivní statutární orgán spolku
2) Výbor má 5 členů, tvoří ho předseda, místopředseda, finanční hospodář a další 2 členskou schůzí
zvolení členové
3) Výbor je výkonným orgánem spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi.
Provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské
schůzi. O své činnosti předkládá pravidelné zprávy členské schůzi.
4) Spolek zastupuje samostatně ve všech jeho záležitostech předseda spolku; nemůže-li z jakýchkoliv
důvodů plnit svoji funkci, jedná jménem spolku místopředseda. Písemnosti, kterými spolek přebírá
závazky nebo získává práva, podepisuje předseda, nemůže-li z jakýchkoliv důvodů plnit svoji funkci,
potom podepisuje místopředseda. Jde-li o účetní doklady a ostatní písemnosti finanční povahy,
podepisuje je finanční hospodář.
8. Revizní komise
1) Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku, za svoji činnost odpovídá pouze členské
schůzi, které také předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad.
2) Revizní komise má 2 – 5 členů. Jejími členy nemohou být členové výboru. Členové revizní komise
volí ze svého středu předsedu.
3) Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření spolku a jeho orgánů a provádí revizi
účetních dokladů. Předseda revizní komise má právo zúčastnit se všech schůzí výboru s hlasem
poradním.

9. Závěrečná ustanovení
1) Právní poměry spolku se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

V Plzni dne ..8.5.2015…..
Za Výbor spolku:

Pan …Pavel Horváth předseda
Pan …Marián Čišovský…. člen výboru

…………………………………..
…………………………………..

