
Stanovy Spolku Zvoneček  Pelhřimov 
 

 

I. 

Název a sídlo 
 

Název občanského sdružení :  Spolek  Zvoneček  Pelhřimov 

 

Sídlo sdružení : Osvobození 1691,Pelhřimov 

 

 

II. 

Právní postavení spolku 
 

Spolek Zvoneček Pelhřimov se sídlem Osvobození 1691,Pelhřimov, je dle zákona 

č.89/2012Sb.Občanského zákoníku,samosprávný a dobrovolný svazek alespoň tří členů . 

Spolek je právnickou osobou ,konkrétně korporací jako společenství osob a jako takový má 

právní osobnost od svého vzniku až do zániku.Na právní poměry spolku se doplňkově budou 

aplikovat rovněž obecná ustanovení o právnických osobách a dalších 

ustanoveních.Základními znaky jsou: členská základna,samospráva,dobrovolnost členství a 

majetková nezávislost.Je založen na základě  společných zájmů, aktivit a nadšení, které 

spojuje zájem na splnění cílů uvedených níže.Spolek je zřízen na dobu neurčitou. 

 

 

III. 

Základní cíle a předmět činnosti spolku 
 

Cílem tohoto spolku je zabezpečit pomoc trvale zdravotně postiženým dětem a 

občanům při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich 

zdravotního postižení a při vyhledávání možností jejich uplatnění v kulturním, sportovním a 

společenském životě, včetně psychomotorického vývoje mentálně postižených dětí, mládeže i 

dospělých. Spolek vytváří podmínky pro zdravotně postižené občany v oblastech jejich 

vzdělávání a sportovního, kulturního a společenského zapojení s přihlédnutím k jejich 

zdravotnímu postižení. Vytváří dostatečný prostor a příznivé podmínky pro uspokojování 

jejich potřeb,  pro jejich integraci do společnosti, pro jejich sociální a zdravotní rehabilitaci, 

chrání a uplatňuje jejich práva. 

 

K naplnění těchto cílů bude spolek zejména: 

 

- přispívat k rozvoji schopností a uplatnění zdravotně postižených dětí či občanů, 

- rozvíjet všestrannou spolupráci s orgány samosprávy a státní správy, zdravotnickými   

institucemi a školami apod., 

- předkládat a projednávat podněty a připomínky týkající se života zdravotně postižených dětí 

a občanů kompetentním orgánům, 

- spojovat zdravotně postižené děti a občany a jejich rodiče k jejich vzájemné pomoci,  

seznamovat veřejnost s prací zdravotně postižených dětí a osob, 

- organizovat pravidelná setkávání zdravotně postižených dětí, občanů a jejich rodičů, 

vytvářet možnost jejich setkávání se v prostorách, které hodlá spolek pro účely své činnosti 

získat, zde zdravotně postižené děti a občany, ve spolupráci s jejich rodiči, případně osobami, 



které  budou mít zájem na naplňování cílů spolku, organizovat v jejich kulturních, sportovních 

a společenských zájmech, napomáhat jejich sociální a zdravotní rehabilitaci z hlediska jejich 

dalšího psychomotorického vývoje a za tímto účelem vybudovat a zajišťovat provoz centra 

sloužícího pro vzájemné setkávání se takovýchto osob za účelem naplnění cílů spolku, 

- vytvářet materiálně technické podmínky v návaznosti na zabezpečení hlavního poslání 

spolku, 

- pořádat pro zdravotně postižené děti a občany, jejich rodiče, společenské a kulturní akce, 

které budou svým charakterem přispívat k naplnění cílů spolku v rámci pomoci zdravotně 

postiženým dětem, občanům a jejich rodičům. 

 

 

IV. 

Členství ve spolku 
 

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a 

je ochotna se podílet na jeho činnosti a napomáhat jeho činnosti, a to na základě písemné 

přihlášky žadatele o členství, která musí být podepsána žadatelem či jeho zákonným 

zástupcem.Členství ve spolku je dobrovolné.  

 

Členství ve spolku vzniká  přijetím žadatele o členství za člena výkonným výborem. 

Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

 

Členství ve spolku zaniká: 

- vystoupením člena písemným oznámením předaným členu výkonného výboru 

- úmrtím člena 

- zrušením členství na základě rozhodnutí  členské schůze 

- zánikem spolku  

 

 

V. 

Základní práva a povinnosti člena spolku 
 

Člen spolku má zejména tato práva: 

- osobně se podílet na činnosti spolku, 

- být informován o činnosti a hospodaření spolku, 

- obracet se na orgány spolku s náměty, připomínkami a stížnostmi a být vyrozuměn o jejich 

řešení, 

- zúčastnit se jednání orgánů spolku v záležitostech, které se ho přímo dotýkají a vyjadřovat 

se k nim, 

- hlasovat nebo být volen do orgánů spolku na členské schůzi, pokud dosáhl věku 18 let a je 

způsobilý k právním úkonům. 

 

Člen spolku má zejména tyto povinnosti: 

- aktivně se podílet na činnosti spolku, 

- dodržovat stanovy spolku, 

- platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném členskou schůzí, pokud dosáhl věku 

18 let a je způsobilý k právním úkonům, 

- dbát dobrého jména spolku a úmyslně ho nepoškozovat, 

- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 

 



 

 

VI. 

Orgány spolku 
 

Orgány sdružení jsou členská schůze, výkonný výbor a předseda spolku. 

 

 

VII. 

Členská schůze 
 

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. 

 

Členskou schůzi svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně jedenkrát za rok. 

Členská schůze musí být svolána požádá-li o to alespoň 1/3 členů spolku s právem hlasovat. 

Oznámení o termínu konání členské schůze musí být výkonným výborem všem členům 

spolku oznámeno písemně alespoň jeden týden předem. 

 

Členskou schůzi řídí člen spolku navržený výkonným výborem a schválený členskou 

schůzí. Členská schůze je schopna se usnášet je-li přítomna alespoň polovina členů spolku, 

kteří mají právo hlasovat. K platnosti rozhodnutí členské schůze je třeba nadpoloviční většiny 

přítomných členů, kteří mají právo hlasovat. 

 

Do působnosti členské schůze patří: 

- měnit stanovy 

- rozhodovat o rozpuštění spolku  

- volit a odvolávat členy výkonného výboru 

- odvolat předsedu spolku z jeho funkce 

- určovat výši členských příspěvků 

- schvalovat plán činnosti a plán hospodaření spolku pro příslušné období 

- schvalovat zprávu o činnosti, hospodaření spolku za období od poslední členské schůze 

 

 

VII. 

Výkonný výbor 
 

Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské 

schůzi. V jeho čele stojí předseda spolku. 

 

Výkonný výbor má nejméně tři členy a nejvíce pět členů a je volený na období dvou 

roků od data následujícího po dni konání členské schůze, při níž byl členskou schůzí zvolen. 

Řídí činnost spolku v období, na které byl zvolen a má odpovědnost za činnost a hospodaření 

spolku. 

 

Výkonný výbor svolává předseda spolku  1x za dva měsíce. 

 

Výkonný výbor zejména: 

- volí ze svých členů předsedu spolku 

- koordinuje činnost spolku 

- svolává členskou schůzi 



- zpracování podklady pro rozhodnutí členské schůze 

- rozhoduje o přijetí za člena spolku 

- zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících ze stanov spolku a schválených plánů o činnosti a 

hospodaření členské schůze 

 

Člena výkonného výboru lze v průběhu volebního období z výkonného výboru odvolat 

pro neplnění si povinností vyplývajících z členství ve výkonném výboru. Člena výkonného 

výboru odvolává členská schůze na návrh zbývajících členů výkonného výboru. 

 

K platnosti rozhodnutí výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů 

přítomných členů výkonného výboru, v případě rovnosti hlasů rozhoduje při hlasování hlas 

předsedy spolku. 

 

 

VIII. 

Předseda spolku 

 
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, kterého volí z řad svých členů 

výkonný výbor. Funkční období předsedy spolku je totožné s funkčním obdobím výkonného 

výboru, který jej zvolil. 

 

Předseda spolku svolává výkonný výbor. Je povinen svolat do jednoho měsíce 

členskou schůzi v případě, že počet členů výkonného výboru spolku klesne pod stanovami 

určený minimální počet. V průběhu funkčního období předsedy spolku může předsedu spolku 

z jeho funkce předsedy spolku odvolat členská schůze. V takovém případě na nejbližší 

pravidelné schůzi výkonného výboru výkonný výbor rozhodne o volbě nového předsedy z řad 

členů výkonného výboru. Předseda spolku může sám v průběhu funkčního období odstoupit 

z funkce předsedy spolku, oznámení o svém odstoupení z funkce předává na nejbližší 

pravidelné schůzi výkonného výboru a v takovém případě na takovéto schůzi výkonný výbor 

rozhodne o volbě nového předsedy spolku z řad členů výkonného výboru. 

 

 

IX. 

Zásady hospodaření 
 

Spolek hospodaří tak, aby všechny jeho prostředky byly využity k cílům ohledně nichž 

bylo založeno. 

 

Zdrojem majetku spolku jsou: 

- členské příspěvky 

- dary fyzických a právnických osob, dotace, další  nepeněžité vklady 

- výnosy z finančních prostředků spolku uložených u peněžních ústavů 

 

 

X. 

Zánik spolku 
 

K zániku spolku dochází: 

- dobrovolným rozpuštěním  

- pravomocným rozhodnutím příslušného rejstříkového soudu o jeho rozpuštění 



 

O naložení s majetkem, závazky a pohledávkami spolku v případě rozpuštění spolku 

rozhoduje členská schůze na návrh výkonným výborem pověřeného likvidátora. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace u příslušného rejstříkového 

soudu. Tímto dnem vzniká Spolek Zvoneček Pelhřimov, se sídlem Osvobození 

1691,Pelhřimov. 

 

 

V Pelhřimově dne  13.3.2014 

 

 

 


