Stanovy zapsaného spolku „Hrádeček – Červený Hrádek“
Článek I. Název, sídlo, působnost

1. Název spolku: „Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek“
2. Sídlo spolku: Červený Hrádek 45, 285 04 Uhlířské Janovice
3. Působnost spolku: působnost na území České republiky

Článek II. Charakter spolku

Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, je dobrovolným nevládním neziskovým
zapsaným spolkem, který je právním nástupcem občanského sdružení Hrádeček – Červený
Hrádek vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Hrádeček – Červený
Hrádek, zapsaný spolek, je právnickou osobou podle českého práva a řídí se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Cíl činnosti a poslání

Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, je dobrovolným, otevřeným a zájmovým
spolkem občanů a odborníků. Základním posláním a cílem činnosti je:
Spolupráce a podpora činností lidem se zdravotním postižením.
Za tím účelem spolek zejména:
− pomáhá při integraci zdravotně postižených do společnosti,
− vytváří lidem se sníženou soběstačností pomoc a podporu žít v přirozeném prostředí
– podporované bydlení, chráněné bydlení,
− ve spolupráci s ostatními institucemi se podílí na vzdělávacím procesu zdravotně
postižených, podporuje terapeutické činnosti, chráněné dílny, podporované
zaměstnávání,
− pomáhá při organizování a zajišťování různých akcí pro děti a dospělé zdravotně
postižené /sportovní akce, koncerty, plesy, rehabilitační a rekreační pobyty apod./,

− podporuje tvořivé umělecké činnosti zdravotně postižených – pěvecké, dramatické,
hudební, výtvarné,
− pomáhá zdravotně postiženým – mentálně postiženým při uplatňování jejich práv.

Článek IV. Členství ve spolku

1/ Členem spolku Hrádeček – Červený Hrádek, zapsaný spolek, se může stát každý občan,
který souhlasí s jeho činností a posláním. Členem se může stát i právnická osoba.
2/ Členy spolku se mohou stát i osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům se souhlasem
opatrovníka.
3/ O přijetí člena rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky – písemným rozhodnutím.
Zamítavému rozhodnutí výboru o přijetí za člena se lze písemně odvolat do 30 dnů od doby
písemného rozhodnutí k rukám předsedy výboru. O odvolání rozhoduje s konečnou platností
členská schůze.

Článek V. Zánik členství

Členství zaniká:
a/ dobrovolným vystoupením člena – písemným prohlášením k rukám výboru
b/ úmrtím člena spolku
c/ zánikem spolku
d/ vyloučením člena spolku členskou schůzí pro zvlášť závažné porušení stanov spolku a
opětovným porušováním povinností člena

Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci
a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva a povinnosti, vyjma těch,
které mu stanovy výslovně přiznávají.

Článek VI. Práva a povinnost členů

Člen má právo:
− účastnit se jednání členské schůze,

− volit a být volen do orgánů spolku,
− předkládat návrhy, připomínky a podněty k orgánům spolku, vyjadřovat se
k rozhodnutí orgánů spolku,
− podílet se na všech činnostech spolku,
− být informován o činnosti a hospodaření spolku a jeho orgánů,
− požadovat pravidelné zprávy o činnosti spolku,
− používat majetek sdružení dle zásad o hospodaření,
− svobodně vystoupit ze spolku,
− účastnit se akcí pořádaných spolkem.

Člen má tyto základní povinnosti:
− dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
− aktivně hájit zájmy spolku, řídit se směrnicemi, řády a jinými předpisy spolku,
− osobní pracovní účastí se podílet na činnosti spolku,
− zúčastňovat se členských schůzí spolku.

Článek VII. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
− členská schůze,
− výbor,
− kontrolní komise.

Článek VIII. Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou
ročně.
Členská schůze je oprávněna:
− schválit stanovy spolku a změny těchto stanov,
− zvolit členy výboru spolku, případně je z funkce člena výboru sdružení odvolat,

− rozhodovat podle potřeb spolku o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku, pověřovat
členy spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí
odvolávat,
− schvalovat rozpočet spolku, předkládaný výborem,
− schvalovat zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní uzávěrku
za předešlý rok,
− určovat koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
− schvalovat přihlášky nových zájemců o členství ve spolku, případně rozhodovat
o vyloučení člena ze spolku,
− volit čestné členy spolku,
− rozhodnout o zániku spolku.

Členská schůze si může vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, týkající se činnosti spolku,
případně změnit jakékoliv rozhodnutí či opatření výboru či jiného orgánu, pokud je to
fakticky možné.

Zasedání členské schůze spolku svolává výbor spolku podle svého uvážení, nejméně však
jednou ročně.
Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň
jedna třetina členů spolků. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání
nadpoloviční většina členů spolků. Rozhodnutí přijímá členská schůze nadpoloviční většinou
na ní přítomných členů spolků. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku, o změně stanov spolku
a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení.

Článek IX. Výbor

Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními
členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je pětičlenný. Členové výboru
jsou voleni nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
Výbor volí ze svého středu předsedu, který je zároveň předsedou spolku. Výbor se skládá
z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodář a mluvčí. Výbor zejména rozhoduje

o přijímání nových členů, projednává návrh rozpočtu a plán práce spolku, připravuje návrhy
pro členskou schůzi, rozhoduje o odměnách funkcionářů, hospodaří s majetkem spolku
a s prostředky, které mu byly svěřeny k hospodaření.

Článek X. Předseda výboru

Předseda výboru zastupuje spolek při jednání a oficiálních příležitostech. Předseda výboru
svolává schůze výboru. Svolává členskou schůzi a předsedá jí.

Článek XI. Zásady hospodaření

Spolek hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky podle schváleného rozpočtu.
Příjmy spolku:
− dary fyzických a právnických osob
− příspěvky od právnických osob
− z grantů

S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizní komise členy spolku na členské schůzi.
Zapsaný spolek Hrádeček – Červený Hrádek bude mít samostatný účet. Výběr bude vždy
vázán na podpisy dvou členů výboru.

Článek XII. Změny stanov a zánik sdružení

Změnu stanov po odsouhlasení členskou schůzí oznámí zapsaný spolek písemně ministerstvu
vnitra do 15 dnů od jejího schválení.

Spolek zaniká:
− pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění,
− dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
členské schůze zapsaného spolku, jestliže se tak usnese 2/3 většina všech přítomných
členů.

Spolu s rozhodnutím o zániku spolku členská schůze rozhodne o způsobu likvidace majetku.

Článek XII. Závěr

Stanovy byly přijaty na členské schůzi dne 29. 5. 2015, účinnosti nabývají dnem zápisu
do veřejného rejstříku spolků.

