STANOVY SPOLKU
DIALOG A GENERAČNÍ SOUŽITÍ, z. s.

I. Název, forma a sídlo
(1)

Dialog a generační soužití, z. s. (dále také „spolek“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(2)

Sídlem spolku je Hřbitovní 6, 682 01 Vyškov 1.

(3)

Spolek je oprávněn vystupovat pod zkratkou svého názvu „Diogenes“.

II. Charakter, základní cíle a činnosti spolku
(1)

Dialog a generační soužití, z. s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou
organizací založenou za účelem podpory zdravého fungování rodin, posilování rodinných
vztahů a kompetencí, vytváření podmínek pro zlepšení mezigeneračního dialogu a soužití,
podpory aktivního a důstojného stárnutí.

(2)

Základními cíli spolku jsou:
 podporovat zdravé fungování rodin,
 pomáhat neúplným rodinám,
 podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství a vícegenerační rodiny,
 posilovat rodinné vztahy,
 posilovat rodinné a rodičovské kompetence,
 podporovat slaďování pracovního a rodinného života,
 prohlubovat porozumění mezi staršími a mladšími lidmi,
 posilovat účast seniorů v rodině a ve společnosti,
 podporovat zdravý životní styl seniorů,
 usilovat o maximální soběstačnost seniorů,
 podporovat aktivní a důstojné stárnutí,
 podílet se na budování zdravých mezigeneračních vztahů,
 zasazovat se o zvyšování kvality života seniorů a rodin ve společnosti
 vytvářet prostor a aktivity pro vzájemné setkávání rodin, resp. jejich jednotlivých členů.
 spolupracovat s územní samosprávou.

(3)

Základními činnostmi spolku jsou:
 dobrovolnické aktivity (spolupráce v rodině, místní komunitě, i v celé společnosti,
smysluplné využití volného času seniorů),
 aktivity zaměřené na posilování rodinných vztahů a aktivity zpestřujících rodinný život,
 poradenství rodinám,
 organizace volnočasových programů pro celé rodiny,
 mezigenerační setkávání (v rodinách, při práci s dětmi, doprovody, v knihovnách,
v nemocnicích nebo sociálních a zdravotních službách, domovech pro seniory apod.),
 pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí,
 osvětová činnost,
 propagace výše uvedených aktivit,
 publikační činnost,
 propagace rodinné problematiky v médiích,
 vyhledávání dobrovolníků pro činnosti spolku,
 spolupráce s občanskými a církevními organizacemi s obdobnými cíli,

 hospodářská činnost podporující hlavní činnost spolku,
 zřizování účelových zařízení k plnění úkolů souvisejících s činností spolku.

III. Členství ve spolku
(1)

Členem spolku se může stát fyzická či právnická osoba, která se ztotožňuje se základními
cíli a činnostmi vymezenými v čl. II těchto stanov.

(2)

K přijetí za člena dochází na základě písemně podané přihlášky rozhodnutím výboru
spolku.

(3)

Výbor spolku je povinen rozhodnout o přijetí či nepřijetí do 60 dnů ode dne doručení
písemně podané přihlášky výboru.

(4)

Výbor je oprávněn rozhodnout o nepřijetí za člena, pokud dojde k většinovému názoru, že
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání anebo
dobré jméno spolku. Pokud výbor rozhodne o nepřijetí za člena, je povinen uchazeče
o důvodech nepřijetí nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí písemně
informovat. Uchazeč o členství je oprávněn opětovně podat přihlášku nejdříve po uplynutí
6 měsíců ode dne rozhodnutí výboru o nepřijetí.

(5)

Člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se činnosti spolku,
b) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
c) volit a být volen do orgánů spolku,
d) být pravidelně informován o dění ve spolku,
e) být informován o usneseních orgánů spolku,
f) předkládat výboru spolku a kontrolní komisi náměty, připomínky a stížnosti a být
do 60 dnů vyrozuměn o jejich řešení,
g) nahlížet do zápisů členské schůze,
h) v případě sporu se odvolávat ke kontrolní komisi.

(6)

Člen spolku je povinen zejména:
a) prosazovat cíle spolku,
b) aktivně a dle svých sil a možností se podílet na veškeré činnosti spolku,
c) plnit převzaté úkoly a nést za jejich plnění odpovědnost,
d) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
e) dodržovat ve spolku zásady dobrých mravů,
f) dodržovat stanovy,
g) platit členské příspěvky,
h) účastnit se členských schůzí,
i) plnit rozhodnutí členské schůze, výboru a kontrolní komise,
j) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

(7)

Členství ve spolku zaniká:
a) úmrtím či zánikem člena,
b) vystoupením člena (členství zaniká dnem doručení písemného listinného prohlášení
člena o vystoupení výboru spolku),
c) vyloučením člena,
d) zánikem spolku.

(8)

O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku. Vyloučit člena lze pouze pro:
a) hrubé porušení stanov spolku,

b)
c)
d)
e)
(9)

dlouhodobé porušování členských povinností,
hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem spolku,
spáchání úmyslného trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen,
jednání, které poškozuje spolek.

Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen spolku odvolat ke kontrolní komisi, a to do
15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. V případě podání odvolání
vyloučeným členem se účinnost vyloučení pozastavuje až do rozhodnutí kontrolní komise.

(10) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
(11) Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

IV. Orgány spolku
(1)

Orgány spolku jsou následující:
a) členská schůze,
b) výbor spolku,
c) kontrolní komise.

(2)

Členská schůze:
a) je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů spolku,
b) schází se nejméně jednou ročně,
c) je připravována a svolávána výborem nebo skupinou alespoň 1/3 členů spolku, a to
písemnými pozvánkami zaslanými poštou anebo elektronickou poštou nejméně
14 dní před konáním členské schůze (na této pozvánce musí být uveden důvod
svolání, termín, hodina a místo konání),
d) projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období
následující, volí volené orgány spolku (tj. výbor spolku a kontrolní komise), hodnotí
práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci
a činnost spolku,
e) rozhoduje o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem a o změně stanov
(a to většinou 2/3 všech členů spolku),
f) schvaluje zprávu o činnosti spolku v období mezi členskými schůzemi, výsledky
hospodaření za uplynulé období, účetní uzávěrku apod.,
g) schvaluje plán činnosti na příští období včetně rozpočtového rámce,
h) volí na dobu dvou let předsedu, místopředsedu, členy výboru spolku a členy kontrolní
komise, a to tajnou volbou,
i) odvolává členy výboru a kontrolní komise před uplynutím volebního období,
hlasování o odvolání je tajné,
j) rozhoduje o výši členských příspěvků,
k) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku; usnesení
členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů,
l) o průběhu členské schůze se pořizuje zápis; ze zápisu musí být patrné, kdo a jak
členskou schůzi svolal, kdo ji zahájil, kdo jí předsedal, jaká usnesení byla přijata (text
usnesení musí být součástí zápisu), kdy a kým byl zápis vyhotoven, znění zápisu
ověřují svými podpisy zapisovatel a předseda výboru spolku.

(3)

Výbor spolku:
a) je nejvyšším orgánem spolku mezi členskými schůzemi,
b) funkční období výboru spolku je 2 roky,
c) má minimálně 3 členy,
d) má předsedu a jednoho místopředsedu,

e) předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku, jsou oprávněni jednat
jménem spolku samostatně a jsou oprávněni k dispozici s účtem spolku u peněžního
ústavu,
f) řídí činnost spolku, a to v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé
své funkční období,
g) odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje rozpočet a jeho změny, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné
naplňování poslání spolku,
h) v souladu s čl. III odst. 8 rozhoduje o vyloučení člena spolku.
(4)

Kontrolní komise:
a) má minimálně 3 členy,
b) funkční období kontrolní komise je 2 roky,
c) kontroluje, zda činnost spolku a jeho orgánů probíhá v souladu s obecně platnými
předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze
a výboru, a to:
 nezávisle na ostatních orgánech spolku,
 objektivně a nestranně,
 na základě vlastního rozhodnutí,
 kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně v rámci odsouhlasení
roční závěrky hospodaření spolku,
 zahájení a ukončení kontroly oznamuje předsedovi výboru spolku bez
zbytečného prodlení,
 o výsledku kontroly předá do 14 dnů předsedovi výboru spolku a následně
členské schůzi písemnou zprávu (musí obsahovat stručný záznam o postupu
kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které
za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě); nesouhlasí-li
odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit ke zprávě své
písemné vyjádření,
d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku
nezávislým auditorem,
e) všichni členové i výbor spolku mají povinnost s kontrolní komisí v průběhu kontroly
spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou
součinnost,
f) rozhoduje o podané stížnosti a o odvolání proti vyloučení, a to nejpozději do 60 dnů
ode dne podání stížnosti či odvolání,
g) se zodpovídá členské schůzi,
h) je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů kontrolní komise,
i) členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.

V. Zásady hospodaření spolku
(1)

Spolek může nabývat majetek, užívat jej a disponovat s ním.

(2)

Příjmy spolku tvoří zejména:
a) dary právnických a fyzických osob,
b) příjmy z dotací a grantů,
c) členské příspěvky,
d) příjmy z hospodaření s majetkem spolku.

(3)

Spolek může vynakládat prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku a směřující k plnění cílů spolku.

(4)

Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Výbor spolku disponuje finančními
prostředky spolku a je oprávněn vymáhat plnění závazků třetích osob vůči spolku.

(5)

Statutární zástupci mohou samostatně rozhodovat o finančních záležitostech do výše
50.000 Kč, o finančních záležitostech s vyšší hodnotou rozhoduje výbor spolku.

(6)

S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.

(7)

Za kontrolu hospodaření odpovídá předseda kontrolní komise.

VI. Závěrečná ustanovení
(1)

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

(2)

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 3. prosince 2015 a účinnosti nabývají
dnem zápisu spolku do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

(3)

Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti
dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

(4)

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Ve Vyškově dne 1.5.2016

