Stanovy

Občanského sdružení ÚRAZ
Článek 1
Název, sídlo, identifikační údaje
1.1. Název: Občanské sdružení ÚRAZ (dále jen „sdružení“)
1.2. Sídlo: Venhudova 1620/10, Brno, 614 00
Článek 2
Poslání a cíle
2.1. Posláním sdružení je pomoc osobám, které utrpěly úraz a jich rodinným příslušníkům.
2.2. Cíle sdružení:
•

vyvíjet potřebné aktivity k obhajování a prosazování všech oprávněných práv a zájmů osob postižených
úrazem a jejich rodin

•

spolupracovat v rámci možností s organizacemi zaměřenými na postižení úrazem u nás i v zahraničí
Článek 3
Územní působnost sdružení a doba, na kterou se zřizuje

3.1. Sdružení působí na celém území České republiky.
3.2. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.
Článek 4
Podmínky činnosti a zásady hospodaření
4.1. Sdružení je neziskovou organizací. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro
finanční zajištění svých aktivit.
4.2. Finančními zdroji k zajištění činnosti sdružení jsou:
a)

dary od jiných fyzických a právnických osob

b)

příjmy z vlastní činnosti

c)

příspěvky nadací a jiných organizací na financování projektů a činnosti

d)

příspěvky z veřejných rozpočtů na financování projektů a činnosti

e)

prostředky z mezinárodních zdrojů na financování projektů a činností

f)

dědictví ve prospěch sdružení

g)

členské příspěvky

4.3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto
stanov a rozpočtem sdružení.
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Článek 5
Členství
5.1. Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 15 let, pokud se ztotožňují s jeho posláním a cíli a jsou
ochotny a připraveny sdružení podporovat anebo se aktivně podílet na jeho činnosti. Sdružení vede evidenci
členů.
5.2. O přijetí uchazeče za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
5.3. Výbor sdružení rozhodne o tom, zda uchazeč bude přijat za člena sdružení nebo bude jeho členství odmítnuto.
Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena.
5.4. Členství zaniká:
a)

písemným oznámením člena o vystoupení

b)

úmrtím člena

c)

zrušením členství rozhodnutím výboru sdružení

d)

vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru sdružení v případě, že člen prokazatelně jedná proti zájmům
sdružení

e)

zánikem sdružení

5.5. Při zániku členství ve sdružení členovi vůči sdružení nevzniká žádný nárok na vrácení finančních či jiných
darů.
Článek 6
Práva a povinnosti členů sdružení
6.1. Člen sdružení má právo:
a)

podílet se na činnosti sdružení, a to účastí v pracovních skupinách i jinak

b)

obracet se na orgány sdružení s podněty, návrhy a stížnostmi, žádat o jejich projednání a vyjádření

c)

přednostně se účastnit akcí pořádaných sdružením, které mají omezenou kapacitu. Toto právo se vztahuje i na
rodinné příslušníky členů sdružení

6.2. Člen sdružení má povinnost:
a)

dodržovat stanovy sdružení, rozhodnutí a usnesení výboru sdružení

b)

aktivně se podílet na činnosti sdružení

d)

platit členské příspěvky sdružení

6.3. Neplní-li člen sdružení řádně výše uvedené povinnosti, může výbor sdružení rozhodnout o zrušení členství.
Článek 7
Orgány sdružení
7.1. Členská schůze.
7.2. Výbor sdružení
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Článek 8
Členská schůze
8.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
a)

členskou schůzi svolává výbor sdružení oznámením podle potřeby, nejméně však jednou za rok a vždy, jestliže
o to požádá 1/3 členů sdružení. Pozvánka musí být zveřejněna na webu sdružení nejméně 20 dnů před datem
konání členské schůze a musí obsahovat program členské schůze

b)

členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení. Každý člen sdružení má
jeden hlas

c)

před začátkem hlasování členská schůze z přítomných členů zvolí předsedajícího členské schůze. Předsedající
členské schůze řídí její zasedání, sčítá hlasy, oznamuje výsledek hlasování a zajišťuje protokolaci schůze

d)

členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

8.2. Členská schůze zejména:
a) ukládá výboru zajišťování přijatých úkolů a usnesení
b) rozhoduje o změnách stanov sdružení
c) volí a odvolává členy výboru sdružení
d)

schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý rok včetně zprávy o majetkových pohybech,
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty

e)

schvaluje plán činnosti na následující období

f)

rozhoduje o zrušení sdružení, jeho organizačních jednotek a poboček

8.3. Každý člen sdružení se může na základě písemné plné moci nechat na členské schůzi zastoupit jiným členem.
Plná moc se před hlasováním předloží předsedajícímu členské schůze.
Článek 9
Výbor sdružení
9.1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkční období není omezeno. Ze svého středu volí předsedu sdružení,
místopředsedu a revizora. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
9.2. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření
členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
9.2. Revizor kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze:
a) připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi
b) dohlíží na hospodaření sdružení, upozorňuje výbor sdružení na jeho případné nedostatky a podává mu
návrhy na jejich odstranění.
9.3. V níže uvedených záležitostech výbor sdružení jedná jako kolektivní orgán a rozhoduje většinou hlasů svých
členů:
a)
b)

řídí činnost sdružení
rozhoduje o zřízení poboček a organizačních jednotek sdružení, jmenuje a odvolává jejich vedoucí a uděluje
závazné pokyny k jejich činnosti
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c)

rozhoduje o přijetí uchazečů za členy sdružení a o vyloučení členů ze sdružení

f)

svolává zasedání členské schůze a připravuje pro něj návrhy a podklady

g) předkládá členské schůzi návrh plánu činnosti sdružení, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za uplynulý
rok
h)

schvaluje uzavření a změny pracovních smluv se zaměstnanci

i)

vykonává veškerá práva, která nejsou dle stanov či vnitřních předpisů svěřena jinému orgánu sdružení

9.4. K výkonu činnosti může výbor sdružení zřizovat pracovní skupiny. Členy těchto skupin mohou být jak
členové, tak třetí osoby mající vztah k dané problematice. V každé pracovní skupině musí být přítomen alespoň
jeden člen výboru sdružení, který řídí její činnost. Pracovní skupiny se schází dle potřeby. Bližší podrobnosti
ohledně činnosti pracovních skupin stanoví vnitřní předpis.
Článek 10
Pobočky
11.1. Sdružení může jako své organizační jednotky zřizovat pobočky. Činnost pobočky řídí vedoucí pobočky, který
je při tom vázán závaznými pokyny výboru sdružení.
11.2. Pobočky mají právo používat název a logo sdružení, doplněné o název místa pobočky.
Článek 11
Zánik sdružení a jeho organizačních jednotek
13.1. Sdružení zaniká:
a)

zrušením sdružení na základě rozhodnutí členské schůze

b)

v případech stanovených zákonem

13.2. Zanikne-li sdružení jeho zrušením na základě rozhodnutí členské schůze, jmenuje předseda sdružení
k provedení majetkového vypořádání likvidátora – fyzickou osobu, jenž ke dni vstupu do likvidace činí
jménem sdružení úkony směřující k likvidaci sdružení přiměřeně ustanovením obchodního zákoníku.
Členům sdružení v souvislosti s jeho zánikem v žádném případě nevzniká nárok na jakékoliv finanční
vypořádání.
13.3. Při sloučení s jiným sdružením se likvidace majetku neprovádí.
13.4. Organizační jednotka sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze.
13.5. Při zániku organizační jednotky sdružení zůstává majetek zajišťující činnost této organizační jednotky nadále
ve vlastnictví sdružení.
Článek 12
Závěrečná ustanovení
14.1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.
14.2. Změny stanov lze provést pouze písemným dodatkem ke stanovám, který schválí členská schůze.
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