Klíč – spolek invalidů Cvikov, z.s.
Stanovy spolku
čl. I.
Název a sídlo
Název spolku :
Klíč – spolek invalidů Cvikov, z.s.
Sídlo spolku :
Městský úřad, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, PSČ 471 54
čl. II.
Účel spolku
Spolek je neziskový, dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě
společného zájmu za účelem zajišťování volnočasových, kulturních
a společenských potřeb lidí s různým zdravotním postižením – tělesným,
zrakovým, sluchovým, mentálním…
čl. III.
Charakter činností spolku
1. Spolek „Klíč“ sdružuje své členy s cílem všestranně podporovat specifické
potřeby a zájmy zdravotně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich
postižení.
2. Aktivně působí v zajišťování volnočasových aktivit u zdravotně postižených
občanů v průběhu roku pořádáním poznávacích výletů, zájezdů s kulturním
zaměřením, rekondičních a rehabilitačních pobytů. Organizuje společná setkání
členů s různým zaměřením – besedy s lékaři, s cestovateli, s pracovníky
v sociálních a veřejných službách.
3. V rámci svých možností poskytuje svým členům poradenskou činnost v oblasti
zdravotní a sociální problematiky.
4. Spolupracuje s dalšími organizacemi a iniciativami, pokud jejich cíle a zájmy
jsou v souladu se zájmy a cíli spolku „Klíč.“
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čl. IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát :
a) fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům
b) fyzická osoba částečně či zcela zbavená způsobilosti k právním úkonům
při jejím zastoupení opatrovníkem
c) fyzická osoba zdravotně postižená mladší 18 let při zastoupení
zákonným zástupcem
d) právnická osoba
2. Vznik členství :
a) o členství žadatel žádá písemnou přihláškou adresovanou výboru spolku
b) členskou přihlášku nezletilé osoby podepisuje její zákonný zástupce
c) členství vzniká dnem rozhodnutí výboru spolku o přijetí za člena na
základě písemné členské přihlášky
d) dokladem o členství je průkaz člena vydaný výborem spolku
e) evidenci přihlášek a seznam členů vede výbor spolku
3. Zánik členství
a) smrtí člena
b) vystoupením člena formou písemného oznámení adresovaného výboru
spolku a odevzdáním průkazu člena
c) pro nezaplacení členského příspěvku ve stanovené lhůtě –
do konce dubna každého kalendářního roku
d) vyloučením pro neplnění povinností člena nebo pro jiné jeho jednání, které
jakkoli poškozuje spolek na jeho dobrém jménu
e) zánikem spolku

čl. V.
Práva a povinnosti členů
1. Práva členů :
a) zapojit se do činnosti spolku a vyjadřovat se k ní
b) volit a být volen (zde za předpokladu dosažení věku 18 let a plné
způsobilosti k právním úkonům)
c) obracet se na výbor spolku s podněty a stížnostmi a žádat
o jejich vyjádření
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2. Povinnosti členů :
a) dodržovat stanovy spolku
b) řádně platit členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí
c) účastnit se podle svých možností a schopností činností ve spolku
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
e) jednat tak, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

čl. VI.
Orgány spolku
1. Členská schůze
Je nejvyšším orgánem spolku, kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti
spolku a kontrolovat jeho činnost. Členská schůze se schází nejméně jednou
ročně, vždy však v případě naléhavé potřeby, pokud o její svolání požádá nejméně
1/3 členů spolku, nadpoloviční většina všech členů výboru nebo její předseda.
V takovém případě musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení takového
podnětu. Informaci o konání členské schůze zasílá předseda členům spolku
písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu.
Členské schůzi přísluší :
a) měnit stanovy spolku
b) rozhodovat o názvu, sídlu a symbolice spolku
c) potvrzuje délku volebního období, které je tříleté
d) volit a odvolávat členy výboru včetně předsedy
e) volit a odvolávat členy revizní komise včetně předsedy
f) projednat a schvalovat zprávu o činnosti spolku
g) projednat a schvalovat zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise
h) schvalovat výši členských příspěvků
ch) rozhodovat o zániku spolku
Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Při hlasování má každý člen
spolku jeden hlas a hlasy jsou si rovné.
Členská schůze je usnášeníschopná a její usnesení jsou platná, účastní –li se jejího
zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů spolku.
O členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: datum a místo konání,
seznam přítomných členů, hlavní body, o kterých se jednalo, výsledky hlasování.
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2. Výbor
Řídí činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi. Za svou činnost
odpovídá členské schůzi. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Do výboru
spolku může být zvolen jen člen starší 18 let, který je plně způsobilý k právním
úkonům. Funkční období členů výboru je tříleté. Členové výboru mohou být
voleni opětovně. Totéž platí pro výkon funkce předsedy.
Výbor spolku se schází podle potřeby. Jednání výboru organizuje a řídí předseda
nebo jiný člen výboru předsedou pověřený.
Výbor je usnášeníschopný, je-li na schůzi výboru přítomna nadpoloviční většina
všech členů výboru. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
Výbor spolku zejména :
a) rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena spolku a o vyloučení člena
b) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření
c) svolává členskou schůzi a stanoví její předběžný program
d) navrhuje členské schůzi výši členských příspěvků
e) vydává jménem spolku průkazy členům spolku
f) pečuje o informovanost členů spolku
3. Předseda
a) je volen členskou schůzí spolku a za výkon své funkce odpovídá výboru
b) pečuje o zabezpečení řádného chodu spolku po organizačně
správní stránce
c) organizuje a řídí práci výboru a navrhuje program jeho jednání
d) předseda je statutárním orgánem spolku
e) jedná jménem spolku navenek ve všech věcech spolku
f) podepisuje jménem spolku právní úkony v písemné formě
Předsedu spolku zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný
pověřený člen výboru. Funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení
nového předsedy jiný člen výboru pověřený k tomu výborem spolku.
4. Pokladník
a) je volen členskou schůzí spolku a za výkon své funkce odpovídá výboru
b) vede účetnictví, které průběžně předkládá ke kontrole výboru organizace
c) každého půl roku předkládá veškeré účetní doklady revizní komisi,
která provede zápis z kontroly
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5. Revizní komise
Revizní komise provádí jednou za šest měsíců revizi hospodaření se zaměřením
na to, zda-li jsou finanční prostředky používány v souladu s jejími cíli a zda jsou
dodržovány účetní a daňové předpisy. Revizní komise je v souvislosti s výkonem
své činnosti oprávněna nahlížet do účetních dokladů spolku. Zprávy o výsledcích
provedených revizí předkládá předseda revizní komise či jiný pověřený člen
revizní komise výboru spolku a členům na členské schůzi.
Předsedu a členy revizní komise volí a případně odvolává členská schůze. Revizní
komise je tříčlenná. Volební období členů revizní komise je tříleté. Členové
revizní komise nemohou být současně členy výboru.
Předseda revizní komise má právo zúčastnit se jednání výboru spolku s hlasem
poradním. Ostatní členové revizní komise se mohou zúčastnit jednání výboru na
vlastní požádání či na pozvání předsedy výboru, nemají však hlasovací právo.

čl. VII.
Zásady hospodaření
Zdroji financí spolku jsou zejména :
a) členské příspěvky
b) příjmy z činností při naplňování cílů spolku
c) dary fyzických a právnických osob
d) dotace a granty
Výbor spolku každoročně předkládá na členské schůzi zprávu o hospodaření a
účetní uzávěrku ke schválení.
čl.VIII.
Zánik a zrušení spolku
Spolek zaniká :
a) dobrovolným rozpuštěním, členská schůze současně rozhodne o způsobu
finančního vypořádání
b) sloučením s jiným spolkem, jehož cíle jsou blízké cílům rušeného spolku
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