Stanovy zapsaného spolku Domov pod Brdy
Čl.I. Základní ustanovení
1. Organizace se nazývá Domov pod Brdy zapsaný spolek ( dále, jen z.s. )
2. Sídlem z.s., jsou Strašice 605, PSČ 338 45 a působí na území České republiky
3. Z.s. je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů.
4. Z.s. je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob.
Čl.II. Činnost zapsaného spolku
1. základním cílem z.s. je pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům směřující
k jejich důstojnému životu, rovným příležitostem a předcházet sociálnímu vyloučení a
zajištění dostupného a plnohodnotného bydlení
2. poskytování podpory a péče pro své členy, rozvoj jejich vzdělanosti, kultury a podpory
pohybových aktivit
3. cestování, a jiné činnosti vedoucí k celkovému ozdravení ducha a těla
4. podpora obnovy a udržení životního prostředí
5. podpora a osvěta zdravého životního stylu, stravy, a stravovacích návyků
Z.s. se bude svojí činností dále snažit o odstraňování informačních bariér ve společnosti. Nejen
za tím účelem se bude snažit pořádat různá setkání, diskuze, exkurze, semináře, konference pro
své členy i pro veřejnost či poskytovat poradenství ve všech oblastech veřejného života.
Z.s. může financovat neziskový projekt jiné fyzické či právnické osoby, nebo být součástí
takovéhoto projektu, pokud přispívá k dosažení cílů sdružení.
Z.s. může spolupracovat se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
Čl.III. Členství zapsaného spolku
1. Členem z.s. se může stát fyzická i právnická osoba, která chce svojí činností aktivně
přispívat k dosažení cílů z.s.. Právnické osoby vždy zastupuje jejich statutární zástupce.
2. Členství vzniká na základě podané přihlášky ke dni, v němž o členství rozhodla Rada.
3. Členství se eviduje v seznamu členů.
4. Člen má právo na pozastavení svého členství po dobu až 6 měsíců. Pozastavení členství
nastává ke dni, který je uveden v návrhu na pozastavení členství, který spolu
s odůvodněním podává člen Radě. Návrh musí být podepsán a datován. Během této doby
nemá člen povinnost platit členské příspěvky a osobně se podílet na činnosti z.s..
Člen s pozastaveným členstvím nemá rozhodovací práva a práva na jakékoliv výhody a
odměny plynoucí z členství.
5. Členství zaniká:
- vystoupením člena ze z.s. na základě jeho takto projevené svobodné vůle
- rozhodnutí schůze členů o vyloučení člena
- úmrtím člena
- zánikem z.s.
- písemnou dohodou uzavřenou mezi členem z.s. a Radou
Členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena:
- pokud člen závažným způsobem porušuje svoje členské povinnosti, nebo
poškozuje dobré jméno z.s., nebo se chová v rozporu s cíly z.s., a to přestože byl
na možnost vyloučení písemně upozorněn.
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Čl.IV. Práva a povinnosti členů
1. Člen z.s. má právo:
• účastnit se jednání členské schůze, podávat návrhy, hlasovat na ní a svobodně se
vyjadřovat k činnosti
• volit a být volen do orgánů z.s. /volen může být pouze člen starší 18 let/
• podílet se na činnosti z.s., využívat jeho produkty
• na dobrovolný příspěvek do z.s.
• na likvidační zůstatek v případě zániku z.s. s likvidací. O likvidačním zůstatku rozhoduje
schůze členů s přihlédnutím k dobrovolným příspěvkům, které člen do z.s. během svého
členství vložil
• na veškeré informace o činnosti z.s. a jejím hospodaření včetně nahlížení do všech
písemností a účetních evidencí
2. Člen z.s. má povinnost:
• dodržovat stanovy z.s., jakož i všechny interní předpisy a rozhodnutí vydaná orgány z.s.
• dle svých možností a schopností se aktivně podílet na činnosti z.s. a i jinými způsoby
pomáhat k naplnění cílů z.s..
• vložit povinný příspěvek do z.s., pokud o něm a o jeho výši rozhodla schůze členů.
Čl.V. Orgány z.s.
1. Schůze členů :
1. Schůze členů je nejvyšším orgánem z.s. a je tvořena všemi členy z.s.. Schůzi členů svolává
rada nejméně jednou ročně s předstihem nejméně 14 dní před konáním schůze. Rada však
svolá schůzi členů, kdykoliv o to požádá nejméně jedna třetina členů. V tomto případě svolá
rada schůzi členů do 1 měsíce od doručení žádosti.
2. Schůze členů svolává rada písemně na adresu, kterou člen uvede ve své přihlášce jako adresu
doručovací, nebo způsobem, jaký člen v přihlášce uvede – telefonicky, elektronickou poštou,
telefaxem nebo i ústně. Součástí pozvánky je i návrh programu schůze členů.
3. První schůze členů bude svolána do tří měsíců od registrace z.s..
4. Schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Schůze je usnášeníschopná, je-li
přítomno alespoň 20% členů z celkového počtu členů sdružení. Není-li schůze
usnášeníschopná, rozhodnou přítomní členové prostou většinou o náhradním termínu konání
schůze členů. Tato schůze členů je již usnášeníschopná bez dalšího.
5. Schůze členů je vedena předsedajícím, který je zvolen radou z.s..
6. Jednání schůze členů jsou neveřejné, pokud schůze členů nerozhodne o jejich veřejnosti.
7. Na každé schůzi členů je zvolen ověřovatel zápisu a usnesení, který je spolu s předsedajícím
podepisuje a odpovídá tak za jejich správnost. Na začátku každé schůze členů je zároveň
rozhodnuto o programu schůze členů. Měnit návrh programu, tak, jak byl předložen, spolu
s pozvánkou na schůzi členů může každý člen svým návrhem a rozhoduje o něm schůze členů
prostou většinou.
8. Schůze členů má pravomoc:
• Volit z členů rovnou, přímou volbou členy rady a odvolávat je
• Měnit stanovy z.s.
• Schvalovat zprávu rady o hospodaření
• Rozhodnout o zániku z.s. a dni, ke kterému z.s. zanikne.
• V případě zániku z.s. schůzi členů přísluší rozhodovat o určení likvidátora, provedení
likvidace a naložení s likvidačním zůstatkem. Při rozdělování likvidačního zůstatku
schůze členů přihlédne k dobrovolným příspěvkům, které byly jednotlivými členy vloženy
do z.s. k dosažení jeho cílů, likvidační zůstatek se pak rozdělí poměrně.
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•
•

Rozhodovat o uložení povinnosti vložit do z.s. povinný příspěvek a jeho výši. V tomto
případě je k usnesení třeba nadpoloviční většina všech členů z.s..
Rozhodovat o dalších věcech, které ji přísluší dle interních předpisů z.s., nebo pokud o
rozhodnutí požádá rada z.s..

2. Rada z.s.
1. Rada je výkonný orgánem z.s., je tří až pětičlenná včetně předsedy
2. Radě přísluší:
• volit ze svých členů předsedu a místopředsedu z.s.
• odvolávat předsedu a místopředsedu z.s.
• spravovat majetek z.s.
• navrhovat schůzi členů přijetí nového člena, navrhovat schůzi členů jejich vyloučení
• vést seznam členů
• svolávat schůzi členů a navrhovat její program
• podávat schůzi členů zprávu o výsledcích hospodaření
• založit a spravovat účet z.s., vedený u peněžního ústavu České republiky
• provádět ostatní činnosti uložené ji schůzí členů, nebo interními předpisy z.s.
• činit veškerá další opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti z.s., jakož i provádět jiné
činnosti, které nepřísluší jiným orgánům z.s.
1. Zasedání rady svolává její předseda nejméně jedenkrát za rok, zpravidla jednou za šest
měsíců.
2. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů
3. Rozhodnutí rady jsou přístupné všem členům a to v písemné či elektronické podobě. Na každé
schůzi členů jsou pak členové vždy seznámeni radou s rozhodnutími přijatými v mezidobí od
konání poslední schůze členů
4. Rada umožní všem členům z.s. výkon jejich práva na informace
5. Předseda jedná a činí právní úkony jménem z.s., respektujíce rozhodnutí rady a schůze členů.
Předseda opatruje razítka z.s..
6. Předseda je oprávněn činit veškerá opatření k zajištění nerušeného a řádného chodu schůze
členů.
7. Předseda je oprávněn pověřit jednáním jménem společnosti jiného člena rady a to nejdéle na
dobu, kdy tento bude členem rady
8. Spory uvnitř z.s. řeší usnesením Rada.
Místopředseda
Zastupuje předsedu v případě, že jej písemně pověří předseda. Pak je oprávněn jednat ve všech
věcech stejným způsobem a shodně jako předseda
VI. Společná ustanovení o orgánech sdružení
1. Orgány z.s. mohou obsadit pouze členové z.s..
2. Za výkon funkce v orgánech z.s. přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů předsedovi z.s.
a členům rady. Pokud to odsouhlasí schůze členů, je možná i jiná finanční odměna.
3. Zásady hospodaření z.s.
4. Z.s. hospodaří se svým majetkem jako vlastník. Základem majetku z.s. jsou především
sponzorské dary, jiná plnění fyzických a právnických osob a případné příležitostné příjmy
z vlastní činnosti.
5. Majetek z.s. je využíván k naplňování cílů z.s. v souladu s pravidly hospodaření schválenými
usnesením schůzí členů.
6. Finanční prostředky z.s. budou uloženy na k tomu zvlášť zřízeném účtu vedeném u peněžního
ústavu na území České republiky.
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7. Z.s. vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveném právními předpisy
8. Účetním obdobím je kalendářní rok.
9. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce
února následujícího roku.
10. Z.s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
11. Členové neodpovídají za závazky z.s. svým majetkem.
12. Z.s. neodpovídá za jednání a vzniklé následky svých členů.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Pro svou činnost vydává z.s. interní předpisy. O jejich schválení rozhoduje
schůze členů.
2. Z.s. může pro naplnění hlavní činnosti vykonávat též vedlejší hospodářskou
činnost.
3. Vedlejší hospodářskou činností může být pronajímání prostor, reklamní
činnost, pořádání soutěží apod.
4. Platnost stanov nastává dnem jejich registrace na MV ČR
5. Pokud není v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak, je schválení
příslušného usnesení nezbytná přítomnost nadpoloviční většiny členů
oprávněných k hlasování. Usnesení je přijato, získá-li prostou většinu hlasů.
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