Stanovy

Čl. 1.
Název a sídlo spolku
Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen „spolek“)
Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01

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

Čl. 3
Účel spolku
1.

Účelem spolku je jeho celoroční činnost se zaměřením na podporu a rozvoj sportovních aktivit handicapovaného
plavce Arnošta Petráčka narozeného 25. 7. 1991 včetně podpory fundraisingových a marketingových aktivit
týkajících se jeho osoby.

2.

Účel spolku bude naplňován zejména těmito aktivitami:
a) Organizováním sbírek a charitativních akcí za účelem získání financí pro sportovní činnost Arnošta Petráčka.
b) Aktivní marketingovou kampaní spolku a osoby Arnošta Petráčka.

Čl. 4
Členství
1.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem
spolku.

2.

O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada. Členství vzniká dnem přijetí za
člena valnou hromadou.

3.

Členství ve spolku zaniká:
a)

vystoupením člena písemným oznámením doručeným do sídla spolku, členství zaniká ke dni uvedenému
v oznámení;

b)

úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením;

c)

na základě rozhodnutí /3 většiny všech členů valné hromady;

d)

zánikem spolku.
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Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1.

Členství ve spolku je dvojího druhu: „výkonný člen“ a „člen–přítel spolku“.

2.

Výkonný člen spolku se aktivně podílí na plnění účelu a cílů spolku. Výkonný člen spolku je povinen řídit se
usneseními valné hromady spolku a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, je-li do nich zvolen.
Výkonný člen spolku má právo zejména:
a)

účastnit se jednání valné hromady a volit orgány spolku,

b)

být volen do orgánů spolku,

c)

obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d)

nahlížet do účetnictví spolku.

Člen–přítel spolku je oprávněn obracet se na orgány spolku s podněty či stížnostmi na činnost spolku a žádat o

3.

jejich vyjádření.
Všichni členové spolku jsou dále povinni:

4.

a)

platit členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady spolku,

b)

dodržovat stanovy spolku,

c)

dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:

1.
-

valná hromada (nejvyšší orgán spolku),

-

předseda spolku (statutární orgán spolku),

-

výkonná rada ve složení předseda, místopředseda a pokladník.

Čl. 7
Valná hromada
1.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2.

Valnou hromadu tvoří všichni výkonní členové spolku.

3.

Valnou hromadu svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

4.

Předseda je povinen svolat valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně /3 výkonných členů spolku.

5.

Do působnosti valné hromady patří zejména:

1

a)

rozhodnutí o změně stanov spolku,

b)

stanovování úkolů, dílčích cílů a rozpočtu spolku pro příslušné období,

c)

schvalování roční účetní závěrky a výroční zprávy spolku,

d)

rozhodnutí o přijetí za člena spolku a druhu členství,

e)

rozhodnutí o omezení/rozšíření práv nebo povinností spojených s jednotlivými druhy členství ve spolku,

f)

rozhodnutí o výši členského příspěvku, jeho změnách a způsobu platby; valná hromada je povinna
rozhodnout vždy do 31.10. o výši členského příspěvku na následující kalendářní rok vč. způsobu jeho
platby,

g)

rozhodnutí o zrušení členství,

h)

rozhodnutí o zrušení spolku,

i)

jmenování a odvolání předsedy spolku a ostatních členů výkonné rady spolku (místopředsedy a pokladníka)
a hodnocení jejich činnosti.

6.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech výkonných členů.

7.

Jednání valné hromady řídí předseda spolku. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis.

8.

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech výkonných členů jsou
rovné. 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 výkonných členů spolku.

Čl. 8
Předseda spolku
1.

Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku a podepisuje za spolek tak, že
k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

2.

Předseda spolku je za svou činnost zodpovědný valné hromadě.

3.

Předseda se řídí rozhodnutími valné hromady a rozhoduje o běžných provozních věcech spolku.

4.

Předseda spolku zejména:
a)

řídí činnost spolku,

b)

zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

c)

přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru,

d)

svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její zasedání,

e)

řídí a svolává výkonnou radu spolku.

5.

Funkční období předsedy spolku je pětileté. Opětovná volba předsedy spolku je možná.

6.

Předseda spolku je povinen vykonávat svou funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důležitých
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo spolku způsobit škodu nebo ohrozit
dosažení jeho cílů.

Čl. 9
Výkonná rada spolku
1.

Výkonnou radu spolku tvoří předseda, místopředseda a pokladník.

2.

Výkonná rada se schází podle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce. Předseda svolá zasedání výkonné
rady i na požádání kteréhokoliv jejího člena. Ze zasedání výkonné rady se pořizuje zápis.

3.

4.

Výkonná rada je řízena předsedou spolku a zejména:
a)

zajistí řádné vedení účetnictví,

b)

zajišťuje administrativní činnost spolku,

c)

dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

d)

hospodaří s prostředky spolku v souladu rozpočtem schváleným valnou hromadou,

e)

přijímá případné vnitřní předpisy spolku, které musí být v souladu s cíli spolku,

f)

zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem,

g)

připravuje podklady pro valnou hromadu (zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti),

h)

provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů spolku.

Funkční období místopředsedy a pokladníka spolku je pětileté, opětovná volba je možná.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1.

Spolek hospodaří s movitým majetkem.

2.

Zdroji majetku jsou zejména dary a příspěvky právnických a fyzických osob, členské příspěvky, dotace a granty
atd.

3.

Za hospodaření spolku odpovídá předseda spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně účetní závěrky.

4.

Hospodaření spolku se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5.

Spolek může v souladu s platnými předpisy vykonávat podnikatelskou činnost jako činnost doplňkovou. Spolek
bude vykonávat jako doplňkovou činnost volnou živnost – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.

Čl. 11
Zánik spolku
1.

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady
anebo dalšími případy dle příslušného zákona.

2.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového
vypořádání.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

V Českých Budějovicích, 1.července 2014

