STANOVY
„Artmoving akademie z.s.“
podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1.
2.
3.
4.

Název spolku je: ”Artmoving akademie” (dále jen ”spolek”);
sídlem spolku je Národní 479, 542 32 Úpice
;
spolek působí na celém území České republiky
charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je podpora volnočasových aktivit a sportu, osvětová činnost a vzdělávání,
zajištění financování a podpora dětí a mladistvých ve zdravém způsobu života a ve sportu.

čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti
1. Sdružování osob se stejnými zájmy.
2. Zprostředkování poradenství a podpory zejména dětem a mladistvým.
3. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících
účel spolku.
4. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, soustředění a
tréninky), soutěží a veřejných setkání.
5. Realizace osvětové činnosti.
6. Správa volnočasových a sportovních zařízení.
7. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.
čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území
ČR, které se zapíší do seznamu členů, kde bude uvedeno jejich jméno, datum
narození, adresa trvalého pobytu a kontakt.
2. Zápis do seznamu členů je možný na základě vyplněné předtištěné přihlášky
nebo prostřednictvím online formuláře umístěného na webu spolku.

3. Za nezletilého, který je mladší patnácti let podává přihlášku jeho zákonný
zástupce. Zákonný zástupce nezletilého člena uvede do přihlášky telefonický
kontakt na sebe.
4. Přihlášku ke členství potvrzuje předseda, který také rozhoduje o přijetí nového
člena spolku.
5. Výmaz údajů člena spolku ze seznamu členů spolku provádí předseda v případě
kdy je členství zrušeno. Předseda je povinen vymazat veškeré osobní údaje i v
případě, kdy o to člen spolku požádá.
6. Každý člen spolku souhlasí se zápisem svých údajů do seznamu členů a každý
člen spolku může do seznamu členů nahlížet. Seznam členů spolku je umístěn v
sídle spolku.
7. Žádný člen spolku není odpovědný za škodu na majetku spolku a třetích osob či
zranění, které vzniklo náhle během činnosti spolku související s naplněním účelu
spolku, vyjma člena, popř. jeho zákonného zástupce (čl. IV, odst. 3), který škodu,
či zranění způsobil svým jednáním.
8. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést
spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
9. Do jmenného seznamu členů spolku je možné nahlížet v sídle spolku po dohodě s
předsedou.
10. Členská schůze se svolá zveřejněním pozvánky a jejího data na internetových
stránkách spolku a to nejdéle 10 dnů před jejím konáním. Členové výboru spolku
obdrží pozvání emailem. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, čas a program
zasedání.
11. Členství zaniká
1. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
2. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
3. rozhodnutím o vyloučení;
4. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné
lhůtě;
5. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.
12. Člen má právo
1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti
informován;
2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
13. Člen má povinnost
1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou
činností naplňovat cíle spolku);
2. platit členské příspěvky.
14. Výši a splatnost členských příspěvků stanoví výbor spolku na členské schůzi
spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. Statutární orgán – předseda
2. Nejvyšší orgán – výbor spolku
čl. VI
Statutární orgán – předseda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statutárním orgánem spolku je předseda.
Funkční období předsedy je desetileté.
Předseda spolku má právo jednat jménem spolku.
Předseda vede seznam členů spolku.
Předseda spolku svolává členskou schůzi.
Předseda je správcem, který uchovává osobní údaje členů spolku podle zákona.

čl. VII
Výbor spolku
1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;
2. Výbor je tříčlenný.
3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve
spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, zvolí zbývající členové výboru
nového člena na nejbližší členské schůzi výboru.
4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v
potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru.
Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných
členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
Každý člen má 1 hlas.
5. Jednotliví členové výboru mají právo jednat jménem spolku ve věcech
schválených výborem a s písemným pověřením podepsaným předsedou spolku.
6. Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho
měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
7. Funkční období výboru je pětileté.
8. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto
stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
9. Výbor
1. volí předsedu spolku;
2. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro
přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru;
3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé
období;

4. konkretizuje činnost pro další období;
5. stanovuje výši členských příspěvků.
čl. VIII
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací.Případné příjmy budou tvořit dary, dotace,
granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na
činnost spolku.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho
hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
čl. IX
Okolnosti zániku spolku
1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.
čl. X
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 9.3.2019. Účinnosti nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci
Králové.
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