STANOVY
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
ČI. I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
2. Sídlo spolku: Křivatcová 416, 155 21 Praha 5 - Zličín
ČI. II.
Právní postavení spolku
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN, z.s. (dále jen „spolek) je právnickou osobou působící na
území České republiky v souladu a na základě zák. č. 89/200112 Sb.
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ČI. III.
Účel, poslání, cíle a činnosti spolku
Spolek je neziskovým, dobrovolným a nezávislým spolkem sdružující členy (občany i
právnické osoby) na základě společného zájmu a společných obecně prospěšných cílů
Účelem a cílem spolku je sdružovat fyzické i právnické osoby, které mají zájem podílet se
na zlepšení životních podmínek osob v nepříznivé sociální situaci a na rozvoji a podpoře
sociálních a zdravotních aktivit.
Svoji činnost spolek vyvíjí především tím, že:
a) podporuje rozvoj sociální a zdravotní péče na území České republiky, zejména na
území Prahy,
b) účastní se na programech a projektech v oblasti péče o seniory a osoby se
zdravotním postižením,
c) podílí se na rozšiřování informací o výše uvedené problematice mezi odbornou a
laickou veřejností,
d) pracuje s mládeží,
e) shromažďuje finanční a jiné prostředky pro realizaci výše uvedených aktivit,
f) Podporuje aktivní život seniorů, pořádá pro veřejnost přednášky, semináře, kurzy,
výstavy, exkurze, instruktáže,
g) Podporuje mezigenerační vztahy, usiluje o stabilizaci rodinných konstelací,
h) Podporuje pečující osoby,
i) Organizuje vzdělávací činnosti,
j) Pořádá dobrovolnické akce,
k) Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a poskytovateli registrovaných
sociálních služeb.
K naplňování svých hlavních cílů uvedených v odstavci 2 tohoto článku může jako svou
vedlejší činnost spolek:
a) poskytovat sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v
platném znění, především osobní asistenci pro seniory a osoby se zdravotním
postižením a dalších sociálních služeb, které vyplývají z potřeb a podnětů občanů a
správních orgánů,
b) vyvíjet vedlejší činnost v souladu s ust. § 217 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., na které
bude mít zákonem předepsané živnostenské oprávnění.
ČI. IV.
Členství, vznik a zánik
Členem spolku mohou být občané starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
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stanovami a cíli spolku.
O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena.
Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem spolku.
Členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného
výboru spolku,
b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby,
c) zrušením členství rozhodnutím valné hromady z důvodů hrubého porušení stanov.
Důvodem pro zrušení členství může být odsouzení za úmyslný trestný čin. Člen má
právo se před vyloučením vyjádřit na valné hromadě,
d) zánikem spolku.
ČI. V.
Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku, podávat návrhy a doporučení všem orgánům spolku,
b) volit do orgánů spolku,
c) být volen od orgánů spolku,
d) být informován o činnosti spolku,
e) užívat majetek, kterým spolek disponuje, za účelem dosažení cílů spolku
f) spolurozhodovat o činnosti spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku a usnesení orgánů spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) oznamovat výboru změnu zapisovaných údajů do seznamu členů.
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ČI. VI.
Orgány spolku
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Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) statutární orgán - výbor
c) kontrolní komise
ČI. VII.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří 5 členů spolku.
Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby nejméně 1x ročně. Výbor svolává valnou
hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů.
Valná hromada musí být prokazatelně řádně a včas (tj. nejméně 1 měsíc před konáním
valné hromady) svolána písemně formou doporučeného dopisu nebo elektronickou
poštou na adresy uvedené v seznamu členů.
Valná hromada výlučně:
a)
schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách,
b)
schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku,
c)
rozpočet a roční účetní závěrku,
d)
volí na dobu tří let členy výboru a kontrolní komise,
e)
rozhoduje o zrušení členství,
f)
rozhoduje o zániku, sloučení nebo rozdělení spolku a naložení s jejím majetkem.
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6. Valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů
valné hromady. Pokud ani do 30 minut po stanoveném začátku valná hromada nebude
usnášeníschopná, koná se nová valná hromada, při které se k účasti nepřihlíží.
Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů.
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ČI. VIII.
Statutární orgán spolku - výbor
Statutární orgán je kolektivní a tvoří jej výbor spolku (předseda, místopředseda,
tajemník)
Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Výbor má 3 členy, jejichž funkční období jsou tři roky.
Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nejméně 4x ročně.
Výbor zejména:
a)
volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka,
b)
koordinuje činnost spolku,
c)
svolává valnou hromadu,
d)
zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e)
rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f)
stanovuje organizační řád a ostatní vnitřní předpisy spolku.
Jménem výboru jsou oprávněni jednat vždy dva členové výboru. K platnosti úkonů je
třeba podpisu alespoň dvou členů výboru. Vyjma podpisu účetní závěrky, kdy musí být
podpis předsedy a místopředsedy spolku. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat
jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem.
Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
V případě, že některý z členů výboru klubu v průběhu volebního období odstoupí ze své
funkce, může výbor spolku kooptovat další členy spolku až do celkového počtu 3 členů
výboru. Funkční období kooptovaných členů výboru je do nejbližší valné hromady
ČI. IX.
Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
Kontrolní komise má nejméně 3 členy.
Kontrolní komise vykonává dohled nad činností spolku a upozorňuje výbor na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti.
ČI. X.
Majetek a hospodaření spolku
Spolek hospodaření s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických i právnických osob,
b) výnosy z vedlejší činnosti
c) dotace a granty vládních a nevládních organizací,
d) výnosy z majetku,
e) úvěry a půjčky poskytované peněžními ústavy či jinými subjekty.
Při svém hospodaření je spolek povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a
těmito stanovami.
Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
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Majetek a prostředky získané z vlastní činnosti spolku budou využity výhradně k
zajištění cílů a realizaci činnosti spolku.
ČI. XI.
Zánik spolku
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Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady,
c) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení.
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
V případě zániku spolku se provede likvidace v souladu s právními předpisy.
ČI. XII.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy, schválené valnou hromadou OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, z.s.
nahrazují stanovy OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MARTIN, původně registrované
Ministerstvem vnitra ČR.
Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení valnou hromadou spolku.

Praha dne …….

………………… ….………………. …….………..……
předseda
místopředseda
tajemník spolku
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