STANOVY SPOLKU VSTAŇ A CHOĎ z. s.
Článek 1

Název a sídlo spolku
1. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění. Pro spolek byl zvolen název Vstaň a choď z. s. (dále jen spolek nebo Vstaň a
choď).
2. Sídlem spolku je Sedliště (u Frýdku-Místku), PSČ 739 36, Sedliště 378.

Článek 2

Účel a poslání spolku
1. Posláním Vstaň a choď je duchovní péče, ukotvená v katolické tradici, pro lidi se zdravotním
postižením, pečující a všechny jim otevřené.
2. Vytváří prostor pro společné aktivity a seberealizaci bez ohledu na hendikep.

Článek 3

Oblast působení spolku
1. Svou aktivitu směřuje především do těchto oblastí:
a) pastorace osob se zdravotním postižením a pečujících,
b) organizace pobytových akcí
c) vytváření prostoru pro společné sdílení křesťanských hodnot,
d) volnočasové, společenské, kulturní a duchovní aktivity,
e) společné překonávání fyzických i psychických bariér,
f) podpora integrace do farností a do širšího společenství,
g) podpora samostatnosti lidí se zdravotním postižením, podpora služby druhým.

Článek 4

Členství, práva a povinnosti člena
1. Členem spolku se může stát pouze člověk, který se ztotožňuje s jeho posláním a chce se podle
svých schopností aktivně podílet na jeho realizaci.
2. Členství ve spolku vzniká zápisem po schválení správní radou.
3. Člen má právo:
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a) podávat návrhy na zlepšení práce spolku, předkládat dotazy, připomínky a stížnosti,
b) účastnit se valné hromady spolku,
c) podle svých schopností se podílet na práci spolku,
d) volit a být volen do orgánů spolku,
e) čerpat výhody, které vyplývají ze členství ve spolku.
4. Člen je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) účastnit se práce v orgánech, do nichž byl zvolen,
c) plnit svěřené úkoly,
d) oznamovat správní radě změny osobních údajů uvedených při zápisu.
5. Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena,
b) úmrtím člena,
c) rozhodnutím správní rady při hrubém neplnění povinností,
d) zánikem spolku.

Článek 5

Orgány spolku, jejich úkoly a volba
1. Orgány spolku jsou valná hromada, správní rada, předseda a místopředseda.
2. Správní rada je volena valnou hromadou.
3. Valná hromada:
a) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada a tvoří ji všichni členové spolku.
b) Valnou hromadu svolává podle potřeby předseda, a to nejméně jednou za rok. Valná
hromada musí být svolána do jednoho měsíce, pokud o to požádá alespoň jedna třetina
všech členů spolku. Pozvánka na zasedání valné hromady se členům zasílá písemně nebo
elektronickou poštou na členem uvedenou kontaktní adresu a to nejpozději 30 dní před jeho
konáním.
c) Valná hromada rozhoduje o důležitých věcech týkajících se spolku, a to zejména:
1. Schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změnách.
2. Schvaluje poslání spolku a cíle na příští období.
3. Schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období.
4. Volí a odvolává členy správní rady.
5. Rozhoduje o zániku spolku a jeho majetkovém vypořádání po zániku.
d) Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech
členů spolku. Valné hromady se lze v odůvodněných případech účastnit prostřednictvím
videokonference. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
e) V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů do jedné hodiny od zahájení
zasedání je valná hromada usnášeníschopná počtem všech přítomných členů. V takovém
případě valná hromada rozhoduje se souhlasem minimálně dvou třetin přítomných členů.
f) Každý člen má při rozhodování jeden hlas a hlasy členů jsou si rovny.
g) O rozhodnutích přijatých na valné hromadě pořizuje valnou hromadou pověřený člen zápis.
Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen přítomný na zasedání valné hromady. Zapisovatele i
ověřovatele volí valná hromada.
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4. Správní rada:
a) je řídícím orgánem spolku,
b) má tři až sedm členů,
c) ze svého středu volí předsedu a místopředsedu,
d) schází se nejméně 1x za půl roku,
e) podává valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
f) vede členskou evidenci,
g) přijímá přihlášky a schvaluje členství,
h) rozhoduje o vyloučení člena při hrubém neplnění povinností,
i) schvaluje další osobu s podpisovým právem pro jednání s peněžním ústavem.
6. Předseda a místopředseda:
a) jsou statutárními zástupci spolku a jednají jeho jménem samostatně,
b) rozhodují o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o učiněných rozhodnutích informují radu,
c) řídí a kontrolují plnění úkolů správní rady,
d) svolávají zasedání valné hromady nejméně 1x do roka, nebo kdykoliv, požádá-li o to nejméně
jedna třetina počtu členů spolku, oznamují členům program, místo, datum a čas konání valné
hromady a to nejméně 30 dnů předem,
e) svolávají zasedání správní rady spolku nejméně 1x za půl roku nebo požádá-li o to
nadpoloviční většina členů správní rady.

Článek 6

Zásady hospodaření
1. Hospodaření spolku se řídí právními předpisy ČR.
2. Podpisové právo pro jednání s peněžním ústavem má předseda, místopředseda a další osoba
pověřená správní radou.
3. Zdroje spolku tvoří hmotné i finanční prostředky získané z darů jednotlivých osob a organizací v ČR
i v zahraničí, z dotací nadací, dotací státního rozpočtu a rozpočtu samosprávy, atd.

Článek 7

Závěrečná ustanovení
Stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 15. 2. 2017 jednohlasně.
Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku.
Stanovy nabývají platnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Ostravě.
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