STANOVY
Spolku INspiro
Článek I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Spolek INspiro (dále jen Spolek)
2. Sídlo spolku: Palackého 75/21, Olomouc 779 00
3. IČ: 266 44 827
Článek II
Právní postavení
Spolek je založen na dobu neurčitou.
Článek III
Účel a činnosti
1. Účelem Spolku je podpora osobního a profesního rozvoje osobnosti.
2. Účel je naplňován zejména těmito činnostmi:
a. volnočasové aktivity pro rozvoj osobnosti pro děti, mládež i dospělé, zejména
nezaměstnané a osamělé občany, občany ohrožené sociální exkluzí, seniory a širokou
veřejnost,
b. zájmové profesní vzdělávání v oblasti neziskového sektoru,
c. organizace vzdělávacích, společenských a kulturních akcí,
d. propagační a popularizační činnost a
e. spolupráce s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy
a dalšími institucemi.

1.
2.
3.
4.

5.

Článek IV
Členství
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem
Spolku.
O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada.
Členství vzniká dnem přijetí Správní radou za člena.
Členství zaniká:
a. vystoupením člena písemným oznámením Správní radě,
b. úmrtím člena,
c. neuhrazením členského příspěvku pro příslušné období, je-li takový příspěvek vyměřen,
ani dodatečně po písemné výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě
upozorněn,
d. zánikem Spolku.
Seznam členů je neveřejný a vede jej Předseda.
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Článek V
Práva a povinnosti členů
1. Člen Spolku má právo:
a. účastnit se zasedání Valné hromady,
b. volit orgány Spolku,
c. být volen do orgánů Spolku,
d. předkládat vlastní návrhy aktivit k naplnění cílů Spolku,
e. obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření a
f. aktivně se podílet na plnění cílů Spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
b. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
c. hradit členské příspěvky v určené výši, jsou-li takové příspěvky vyměřeny,
d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku,
e. zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu se stanovami Spolku,
f. účastnit se zasedání Valné hromady a orgánů Spolku, jichž je členem a
g. respektovat a plnit úkoly určené orgány Spolku zadané za účelem dosažení cílů Spolku.
Článek VI
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a. Valná hromada,
b. Správní rada a
c. Předseda.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Článek VII
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku.
Valnou hromadu svolává Předseda dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Předseda svolává Valnou hromadu pozvánkou zaslanou elektronickou poštou nebo předanou
osobně, a to nejméně 7 dnů před datem konání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program
valné hromady.
Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov,
b. schvaluje úkoly a cíle Spolku pro příslušné období, výroční zprávu Spolku, návrh rozpočtu
a roční závěrku hospodaření,
c. volí členy Správní Rady a z jejích členů Předsedu,
d. určuje zda, v jaké výši a pro jaké období jsou vyměřeny členské příspěvky, včetně jejich
splatnosti,
e. rozhoduje o zrušení členství,
f. rozhoduje o zrušení Spolku,
Valná hromada je usnášeníschopná za účasti většiny členů Spolku.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
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8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o výši členských příspěvků, o změně stanov a o
zrušení Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Spolku
9. Hlasování Valné hromady může být provedeno tajně, navrhne-li to před hlasováním některý
z přítomných členů Spolku a vysloví-li s tím Valná hromada souhlas.
10. Z jednání je pořizován zápis, který podepíší dva členové Rady, kteří byli na Valné hromadě
přítomni. Zápis je všem členům Spolku k nahlédnutí v sídle spolku.
Článek VIII
Správní rada
1. Správní Rada je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě.
Správní Rada řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
2. Členství v Správní Radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Správní Rada má tři členy a je volena na období 10 let. Člen Správní Rady, kterému skončilo
funkční období, může být jmenován opakovaně.
4. Zasedání Správní Rady svolává Předseda, nejméně jedenkrát v roce, v jeho nepřítomnosti člen
Správní Rady.
5. Hlasovat na zasedáních rady lze i distančně pomocí prostředků moderní komunikace. O takovém
hlasování musí být učiněn zápis, který je určeným členem Správní Rady v nejbližším možném
termínu potvrzen.
6. Rozhodnutí Správní Rady jsou přijímána většinou hlasů všech členů Správní Rady.
7. Správní Rada zejména:
a. koordinuje činnost Spolku,
b. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
c. rozhoduje o přijetí za člena Spolku,
d. na písemnou žádost člena přezkoumává rozhodnutí o jeho vyloučení,
e. zpracovává výroční zprávu Spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření.
8. Členství v Správní Radě zaniká:
a. úmrtím
b. písemným odstoupením k rukám Předsedy
c. zánikem členství ve Spolku
d. zánikem Spolku
9. Správní Rada může vydávat vnitřní předpisy Spolku.
10. Z jednání Rady se pořizuje písemný zápis, který podepíší dva členové Rady, kteří byli na jednání
přítomni.

1.
2.
3.
4.

Článek IX
Předseda
Předseda je statutárním orgánem, zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem samostatně.
Jedná tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Spolku připojí svůj podpis.
Předseda je odpovědný za svá rozhodnutí Správní radě.
Předseda připravuje podklady pro jednání Správní rady.
Funkce Předsedy zaniká:
a. úmrtím,
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b. písemným odstoupením k rukám dvou členů Správní rady,
c. zánikem členství ve Spolku,
d. zánikem Spolku.

1.
2.

3.
4.

Článek X
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob, případně dary ze závěti,
b. dotace a granty,
c. příjmy z činností při naplňování účelu Spolku,
d. členské příspěvky, jsou-li vyměřeny.
Za hospodaření Spolku odpovídá Správní Rada, která předkládá Valné hromadě zprávu
o hospodaření včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje podle návrhu ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Článek XI.
Zánik Spolku
1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady:
a. dobrovolným rozpuštěním
b. fúzí s jiným Spolkem.
2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy Spolku zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou.
3. Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, z nichž jeden bude uložen v dokumentech spolku
a jeden bude přiložen k návrhu na zápis do veřejného rejstříku.

.....................................................................
Bc. Milada Šnajdrová, předsedkyně

Schváleno Valnou hromadou dne 28. listopadu 2015
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