
Stanovy spolku:     

 
 NOVÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH v LETOVICÍCH, z.s. 
  

Článek I. 

Název, sídlo a právní forma 

 

1. Název:    Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích, z.s.   

2. Sídlo:    Letovice, PSČ 679 61  

3. Právní forma společnosti: spolek  

4. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,    

    v oddílu L, vložce 9377  

 

 Článek II.  

Účel spolku 

 

1. Spolek hájí specifické zájmy a potřeby zdravotně postižených osob a seniorů, bez ohledu 

    na rozsah jejich postižení.  

2. Zajišťuje v rámci svých možností pomoc při péči o zdravotně postižené a seniory,  

    ozdravné pobyty, zájezdy, společenská setkání, cvičení pro zdraví, sociálně právní  

    poradenství, distribuci protetických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek i pomocí  

    propagačních materiálů. 

3. Spolupůsobí při zajišťování bezbariérové výstavby a zlepšování životního prostředí   

    pro osoby s omezenou schopností pohybu.   

 

Článek III. 

Členství ve spolku 

Členové spolku: 

      1. Spolek musí mít nejméně 5 členů.  

    Členem spolku se může stát kterákoliv osoba, fyzická nebo právnická.  

    Členství ve spolku nepřechází na dědice a právní nástupce.  

2. Členství vzniká přijetím za člena poté, co uchazeč podá písemnou přihlášku za člena 

    a uhradí roční členský příspěvek. 

    O přijetí rozhoduje výbor spolku. 

3. Členství zaniká úmrtím člena, vystoupením, vyloučením a dalšími způsoby, uvedenými 

    v zákoně - např. zánikem spolku, nebo ve stanovách - např. nezaplacením členského  

    příspěvku.  

    Spolek může vyloučit člena v případě, že neplní povinnosti člena nebo svým jednáním  

    poškozuje dobré jméno spolku. O vyloučení rozhoduje výbor.  

 

Článek IV. 

  Práva a povinnosti členů spolku  

 

 1. Člen spolku má právo: 

     zúčastňovat se činnosti spolku a vyjadřovat se k ní, 

     podílet se na výhodách a službách, které spolek svým členům poskytuje, 

     podávat výboru spolku návrhy, stížnosti a vznášet dotazy i připomínky k činnosti      

     a vznášet dotazy i připomínky k činnosti kteréhokoliv orgánu spolku.  

     Výbor je povinen je bez průtahů projednat a písemně sdělit své stanovisko.  

     být informován o činnosti spolku a jeho hospodaření.  
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2. Člen spolku je povinen: 

    dodržovat stanovy, právní předpisy a rozhodnutí orgánů spolku,  

    účastnit se podle svých schopností a možností činnosti spolku, zejména se zúčastnit  

    zasedání členské schůze, řádně vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem   

    zvolen. 

 

Článek V. 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: členská schůze, výbor, revizní komise   

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. 

Statutárním orgánem spolku je výbor. 

 

A. Členská schůze: 
 

1. Členská schůze spolku se schází jedenkrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby   

    z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů výboru 

    nebo z podnětu revizní komise.  

    Zasedání členské schůze se svolává vyvěšením pozvánky na informačních vývěskách 

    a webových stránkách spolku, zveřejněním v lokálním tisku a hlášením městským  

    rozhlasem.  Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání a pořad zasedání schůze.  

    Členská schůze je schopna se usnášet za účasti jedné třetiny členů spolku.  

    Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. 

2. Každý člen má jeden hlas. 

3. Volby jsou tajné, nerozhodne-li členská schůze jinak.  

4. Působnost členské schůze: 

a) určení hlavního zaměření činnosti spolku, 

b) rozhodování o změně stanov spolku, 

c) schvalování výsledku hospodaření spolku, účetní závěrky a zprávy revizní komise, 

d) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku a jejich členů,  

e) schvalování rozpočtu, plánu činnosti a stanovení výše členských příspěvků, 

f) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, jmenování likvidátora,  

g) volba a odvolání členů výboru,  

h) volba a odvolání členů revizní komise. 

      

    B. Výbor: 
 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Výbor zastupuje spolek navenek, vykonává veškerá    

    jeho práva, odpovídá za vedení spolku a zavazuje jej v plném rozsahu.   

2. Výbor je volen a odvoláván členskou schůzí.  

3. Délka volebního období výboru je pět let.  

4. Výbor má tři členy. 

5. Působnost výboru: 
a) vykonává rozhodnutí členské schůze, organizuje kurzy sociální rehabilitace, organizuje   

    ozdravné pobyty, zájezdy pro zdraví, besedy, přednášky, společenská setkání a relaxační  

    cvičení pro zdraví. 

b) výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.  

6. V průběhu volebního období výbor může kooptovat jednu třetinu svých členů, v případě,  

    že počet členů výboru neklesne pod polovinu. 
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7. Výbor je schopen se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů výboru a rozhoduje  

    nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru.  

8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.  

9. Za spolek jedná předseda výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru    

    nebo předsedou výboru nebo místopředsedou výboru písemně pověřený člen výboru.  

    Každý z nich zastupuje spolek samostatně. Podepisování za spolek se děje tak,    

    že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis a údaj o své funkci. 

10. Výbor jedná v rozsahu práv a povinností vymezených mu zákonem, členskou schůzí     

    nebo stanovami.   

11. Prvními členy výboru byli: Bořivoj Rašovský, Alena Rašovská, Jana Holková, Pavel Ihnát  

    a Marie Havlová.  

 

C. Revizní komise: 
 

1. Revizní komise je volena a odvolávána členskou schůzí. Délka volebního období je pět let. 

2. Ze svého středu volí členové revizní komise předsedu a místopředsedu. 

3. Revizní komise má tři členy. 

4. Člen revizní komise nemůže být členem výboru, může se zúčastnit jednání výboru, ale má  

    pouze poradní hlas. 

5. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně.  

 

Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně, je však oprávněn zmocnit pro jednotlivý 

případ jiného člena téhož orgánu, aby za něj hlasoval.  

Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit prohlášením doručeným výboru spolku. 

Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.  

 

Článek VI. 

Zásady hospodaření spolku 

 

1. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zdroje příjmů spolku jsou členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, peněžní i věcné  

    dary fyzických a právnických osob, dotace a další příjmy získané v souladu s právními  

    předpisy.  

3. O nakládání s majetkem spolku rozhoduje výbor spolku.  

4. Spolek je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pokud nebylo v této listině výslovně dohodnuto jinak, nebo v otázkách touto smlouvou 

    výslovně neupravených, platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění       

    a související právní předpisy. 

2. Řešení sporů mezi členy navzájem nebo mezi členy a spolkem se řídí právním řádem  

    České republiky.  

 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne: 26. října 2022 

 

 

Ing. Jaroslava Konůpková, předseda Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích, z.s. 

 


