STANOVY SPOLKU

AGARTA z. s.

článek l.
uvodní ustanovení

]..

Název spolku: AGARTA z. s. (dále též,,spolek")

2. Sídlo spoIku: Vsetín
3. AGARTA z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §274 a násl. zák. č, 89l2O1,2 Sb., a jako takový

je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání,
4. AGARTA z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za

účelemnaplňování společnéhozájmu, který vyplývá z Článku tt a Článku lll těchto stanov,
z poslání a činnosti spolku.

Č|ánek !l.

ÚčeIspolku

1. Posláním spolku je zejména:

Prevence sociálního vyloučenía podpora sociálního začleňováníosob ohrožených drogovou
závislostí včetně osob jim blízkým, pomoc a podpora jedincům a rodinám v uschopňování

řešit jejich drogový problém včetně předcházení a snižování rizik a dopadů spojených
s užívánímdrog.

článek llt.
Činnost spolku

ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování
poslání, tak jak je stanoveno v čl. ll, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
1. Hlavní činnost spolku směřuje

k

a) Sdružování jedinců se zájmem o problematiku drogových závislostí, jejich

prevenci,

osvětu a programy v oblasti sociálně negativních jevů.

b) Poskytování odborného poradenství o metodách a způsobech práce

pomáhajících

profesí.

c)

Rozvoj a předávání zkušenostísouvisejícís pomocí |idem závislým na drogách
ohroženým drogovou závislostí.

d) Osvěta a dalšípreventivní aktivity

v

a

oblasti sociálně negativních jevů, zaměřené

především na rnládež i na širokou veřejnost.

e) Zvyšování informovanosti o dané problematice jak u širokéveřejnosti, tak

u jedinců

ohrožených sociáln ím vyloučením.

f)

Dalšíaktivity pro rozvoj činnostíprimární, sekundární a terciární prevence drogových
závislostí.

2. K podpoře svého poslání můžespolek realizovat téždoplňkovou vedlejšíčinnost.
3. Zisk z

činnostispolku lze použítpouze pro spolkovou činnost a správu spolku,

článek lv.

členswí

1. Členstvíve spolku je dobrovolné, Členem spolku AGARTA z, s, se můžestát každá fyzická

osoba starší]_8 let iprávnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a je připravena
podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání, Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o
členstvísvou vůli být vázán stanovami spolku. Členstvíse váže na osobu člena, je
nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsednictva spolku o přijetí její žádosti o
členství.Předsednictvo spolku můžeodmítnout přijetí žadatele o členství,pokud dojde
k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo, nebo mohlo být, ohroženo
řádné plnění poslání spolku.
3. Práva členů:

a)

podílet se na činnosti spolku

b)

být pravidelně informován o děníve spolku

c) být včas informován o konání členskéschůze a

účastnitse na jejím jednání

a

rozhodování

d} užívatvýhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických
poplatcích atp.)

e)

podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověd'na
své podání

f)

volit a být volen do orgánů spolku

4. Povinnosti členů:

a) chránit

a zachovávat dobré jméno spolku

b) chovat

se čestně vůčispolku a přispívat k naplňování posláníspolku

c)

dodržovat stanovy spolku

d) platit

člensképříspěvky

5. Zánik členství:

a) dobrovolným vystoupením člena členstvíkončídnem doručenípísemného
oznámení o ukončeníčlenstvíspolku

b) úmrtímčlena

c)

vyloučením člena - členstvíkončídnem rozhodnutí předsednictva o vyloučeníčlena
ze spolku; předsednictvo spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen
porušuje stanovy nebo zanedbává člensképovinnosti nebo ohrožuje řádně plnění
účeluspolku

d) zánikem

spolku

6. Členovéspolku

neručízapřípadnédluhy spolku.

7. Předsednictvo spolku je povinno vést seznam členů,který je neveřejný. Podrobnosti
ohledně seznamu členůurčíinternísměrnice.

čIánek v.
Orgány spolku

1,. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh
jejich jednáníje upraven dále ve stanovách a v interních předpisech spolku.
2. Pro zabezpečeníčinnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)

členská schůze

b) předsednictvo
3. O rozšířeníorgánůspolku rozhoduje členská schůze.

4. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členůspolku, ostatníorgány jsou volené.

5. Funkčníobdobí volených orgánů je pět let. Členovévolených orgánů spolku, jejichž počet

neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradníčlenysvého orgánu do nejbližšíhozasedání
členskéschůze, Opakovaná volba členůvolených orgánů je možná.

článek vl.
čtenská schůze

1. Členská schůze je nejvyššímorgánem spolku.
2. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členůspolku.

3. Členská schůze můžerozhodnout o všech věcech, které se týkajíspolku, do jejípůsobnosti

zejména náleží:

a)

určit hlavnízaměřeníčinnosti spolku

b) rozhodovat

c)

o změně stanov

schvalovat rozpočet a výsledek hospodaření spolku

d) rozhodovat

o rozšířeníorgánůspolku

e) volit a odvolávat

členy volených orgánů

f)

hodnotit činnost dalšíchorgánů spolku ijejich členů

g)

rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

4, Členská schůze je svolávána předsednictvem spolku podle potřeby, nejméně však jednou
za rok.

5. Na žádost nejméně jedné třetiny členůmusí být svolána mimořádná členská schůze.
Nesvolá-li předsednictvo spolku zasedáníčlenskéschůze do třiceti dnů od doručenípodnětu,
můžeten, kdo podnět podal, svolat zasedáníčlenskéschůze na náklady spolku sám,

6. Pozvánku na členskou schůzi rozesílá předsednictvo všem členůmspolku. Pozvánka
obsahuje datum, čas a místo konáníschůze a jejíprogram.Záležitost, která nebyla uvedena v
programu, je možnéna schůzi projednávat, pokud s tím souhlasí nadpolovičnívětšina
přítomných členů.Je-li zasedání svoláno podle bodu 5, tohoto článku, můžebýt pořad
zasedání proti návrhu uvedeného v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět
podal.
7, Místo a čas zasedáníčlenskéschůze se určítak,aby co nejméně omezovaly možnost členů

se ho zúčastnit.

8, Právo zúčastnitse členskéschůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členůmají stejnou váhu. Členská schůze je

schopna usnášet se za účastinadpolovičnívětšiny všech členůspolku. Usnesení členská
schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení
spolku, naloženís likvidačnímzůstatkem a o přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin
všech členůspolku.
9. Podrobnosti k průběhu členskéschůze určíjednacířád, který je interní směrnicí spolku,

Článek Vlt.

předsedniďvo

1. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.

2. Předsednictvo je tvořeno nejméně třemi členy, kteříjsou voleni členskou schůzí.Členská
schůze také volíz členůpředsednictva předsedu a místopředsedu.

3. Předsednictvo zastupuje spolek navenek, řídía koordinuje činnost spolku v souladu se
zákonem a stanovami po celé své funkčníobdobí.Za svou činnost odpovídá členskéschůzi.
4. Předsednictvo je svoláváno předsedou podle potřeby, doporučeno je nejméně čtyřikrát
ročně, Na schůzi předsednictva mohou být zváni dle potřeby hosté. Podrobnosti k průběhu
schůze předsednictva určíjednacířád, který je interní směrnicí spolku.
5. Do působnosti předsednictva zejména patří:

a)

koordinovat činnost spolku

b) svolávat členskou schůzi

c)

zpracovávat podklady pro rozhodnutí členskéschůze

d) přezkoumávat

a

schvalovat rozpočet a ročnízávěrku hospodaření a závěrky

publikovat v rámci spolku

e)

přezkoumává návrhy, podněty a stížnostičlenůspolku, vztahujícísek jeho činnosti

f)

stanovení výše a splatnosti členských příspěvků, rozhodovat o odkladu, sníženínebo
prominutíčlenskéhopříspěvku členům,pokud pro to existují závažnédůvody

g) vydávání interních směrnic

spolku

h) dohlížetna řádnou péčio majetek

i)

a na veškerou hospodářskou činnost spolku

přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení

6. Předsednictvo je usnášeníschopné,je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Předsednictvo rozhoduje nadpolovičnívětšinou přítomných členů.Hlasy všech členů
předsednictva mají stejnou váhu.

óánek Vlll.
Předseda a místopředseda

1. Předsedu a místopředsedu

volíčlenskáschůze ze zvolených členůpředsednictva.

2. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek, mají podpisové právo a

jsou

oprávněni jednat za spolek samostatně.

3. Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu jeho pravomocí, není-li předseda
dlouhodobě přítomen nebo schopen vykonávat svou funkci.

4. V případě potřeby k jednání za spolek v dílčíchvěcech můžezmocnit předseda, příp.
místopředseda, dalšíosobu. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou
formou s přesným vymezením oprávněnía odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat
věcný a časový rozsah zmocnění.

5, Předseda a místopředseda se řídízákony ČR, stanovami spolku, interními směrnicemi
spolku a rozhodnutími předsednictva a členskéschůze.

č!ánek tx.
Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finančníprostředky), který nabyl při svém vzniku
av

průběhu své činnosti. Hospodařeníse řídíobecně závaznými právními předpisy.

2, Zdrojem příjmů jsou dotace, dary fyzických a právnických osob, člensképříspěvky, příjem
z

aktivit

a akcí pořádaných

spolkem, přljmy

za služby partnerům, výtěžek z vlastní

hospodářské činnosti a výnosy ze jmění.
3, Způsob užitípříjmůje v souladu s účelemspolku stanoveným v Článku tt.

4. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně předsednictvem spolku a jedenkrát ročně
při výročníčlenskéschůzi,

č!ánek x.
závěrečná ustanovení

1. Spolek můžezaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členskéschůze

nebo

z

jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Dojde-li k zániku spolku, přecházíjeho majetek po vypořádánízávazků na organizaci, která

má podobné poslánía cíle jako spolek AGARTA z. s,
3. Zněnítěchto Stanov bylo schváleno členskou schůzíkonanou dne 4. 12.2015,jejíž konání

je potvrzeno zápisem ze dne 4,1,2,2015, Zněnítěchto Stanov je účinnéod 4.12,2015.

ve Vsetíně, dne 4.

L2.2Ot5

