Stanovy spolku
Agentura Pondělí, z.s.

I.
1.
2.
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4.
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Název, sídlo, působnost AP:
Název:
Agentura Pondělí, z.s. (dále jen AP)
Právní forma:
spolek
Sídlo:
408 01 Rumburk, 2. polské armády 1094/27
IČ:
26537788
Působnost:
Česká republika

II.
1.

Jednání a podepisování jménem spolku:
Za AP jedná jednatel samostatně. Podepisování za AP se děje tak, že k názvu
AP připojí jednatel své jméno, příjmení, označení jednatel a svůj podpis.
Jednatel je oprávněn k provedení jakýchkoliv úkonů jménem AP písemně
zmocnit libovolnou fyzickou osobu. V tomto případě se podepisování děje tak,
že k názvu AP připojí zmocněná fyzická osoba své jméno, příjmení, označení
na základě plné moci a svůj podpis.

2.

III.
Společný zájem, účel spolku, hlavní činnost AP, vedlejší hospodářská
činnost spolku:
1.
Společným zájmem členů spolku a účelem spolku je vyvíjet společensky
užitečné činnosti v sociální oblasti a to zejména formou poskytování sociálních
služeb obecného veřejného zájmu, spojených s uspokojováním potřeb
znevýhodněných občanů v sociální oblasti a tím přispívat k dosahování
veřejného blaha.
2.
Hlavní činností spolku je zejména:
a)
řešení sociálních problémů občanů a mezi občany,
b)
podpora a pomoc těm občanům, kteří jsou vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu, sociálnímu nebo společenskému postavení
dlouhodobě znevýhodněni v životě místní komunity,
c)
podpora
zdravotně,
sociálně,
a
společensky
dlouhodobě
znevýhodněných občanů formou praktické pomoci sociálních asistentů
v oblasti rozvoje nových sociálních dovedností, začleňování do
zaměstnání, podpory v samostatném bydlení a při trávení volného času,
d)
poskytování služeb občanům se znevýhodněním, formou začleňování do
života místní komunity a vyrovnávání příležitostí pro tyto občany,
e)
zapojování znevýhodněných občanů do pracovního, sociálního i
kulturního života v regionu a podpora znevýhodněných osob v běžném
životě,
f)
vyhledávání asistentů pro realizaci hlavní činnosti,
g)
realizace přednášek, besed a seminářů pro cílovou skupinu občanů,
potenciální zaměstnavatele a ostatní občany.
1.
Hlavní činností spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.
2.
Sociální služby vyžadující registraci podle zvláštního právního předpisu bude
AP lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb.
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IV.
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6.

Hlavní činnost spolku nebude AP vykonávat živnostenským nebo obdobným
způsobem.
Hlavní činnost spolku nebude AP vykonávat se záměrem činit tak soustavně za
účelem dosažení zisku.
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře
hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
Členství
Členem AP mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli AP.
O přijetí člena AP rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Doklad o členství v AP se nevystavuje.
Členství zaniká:
a)
vystoupením člena písemným oznámením jednateli,
b)
úmrtím člena,
c)
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d)
zánikem AP,
e
zrušením právnické osoby v případě členství právnické osoby.
Evidenci přihlášek a členů vede jednatel.

V. Práva a povinnosti členů
1.
Člen má právo zejména:
a)
podílet se na činnosti AP,
b)
volit orgán AP,
c)
být volen orgánem AP,
d)
obracet se na orgán AP s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2.
Člen má povinnosti zejména:
a)
dodržovat stanovy AP,
b)
aktivně se podílet na naplňování společného zájmu AP,
c)
svědomitě vykonávat funkci orgánu AP,
d)
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e)
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno AP.
VI.
1.

Orgány AP
Orgány AP jsou:
a)
valná hromada,
b)
jednatel,
c)
revizor, který nemá postavení kontrolní komise.

VII.
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2.
3.

Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem AP.
Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady.
Valnou hromadu svolává jednatel podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
Jednatel svolává valnou hromadu vždy, když o to požádají nejméně dvě třetiny
členů AP.
Valná hromada:
a)
určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
b)
rozhoduje o změnách stanov AP,
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c)
volí jednatele a v případě potřeby revizora,
d)
hodnotí činnost jednatele a revizora,
e)
rozhoduje o zrušení členství členů AP,
f)
rozhoduje o zrušení a způsobu majetkového vypořádání AP,
g)
rozhoduje o fúzi, rozdělení a přeměně AP,
h)
stanovuje výši členských příspěvků.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů. O změně stanov AP rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou
všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
Jednatel
Jednatel je statutárním orgánem AP.
Jednatel je volen valnou hromadou.
Výkon funkce jednatele zaniká:
a)
úmrtím jednatele,
b)
vzdáním se funkce písemným oznámením všem členům AP,
c)
odvoláním valnou hromadou.
Jednatel zejména:
a)
rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do
pravomoci valné hromady a do pravomoci revizora,
b)
zajišťuje řízení a koordinuje činnost AP,
c)
zajišťuje plnění a splnění rozhodnutí VH,
d)
svolává valnou hromadu,
e)
zajišťuje zpracování podkladů pro valnou hromadu,
f)
schvaluje výroční zprávu AP, výsledek hospodaření AP, účetní závěrku
AP a v případě potřeby rozpočet AP a zajišťuje jejich zpracování,
g)
schvaluje úkoly AP pro příslušné období,
h)
schvaluje organizační, jednací a jiné řády a směrnice AP
i)
rozhoduje o rozsahu vedlejší hospodářské činnosti,
j)
odpovídá za hospodaření AP
K zajištění svých povinností je jednatel oprávněn jmenovat podle pracovně
právních předpisů ředitele AP.
Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci jednatel.
Funkční období jednatele je neomezené.
Revizor
AP nezřizuje kontrolní komisi.
Revizor je kontrolním orgánem AP a nemá postavení kontrolní komise.
O volbě revizora rozhoduje valná hromada v případě potřeby.
Revizor vykonává dohled nad hospodařením AP a upozorňuje jednatele a
valnou hromadu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
Kontrolu provádí nejméně 1x ročně.
Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích
hospodaření a kontrolní činnosti.
V případě potřeby je valná hromada oprávněna revizorovi stanovit další práva
a povinnosti.
Funkční období jednatele je neomezené.

X.
1.
2.

Zásady hospodaření
AP hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a)
dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b)
výnosy z nakládání s majetkem,
c)
členské příspěvky, jestliže valná hromada rozhodne o jejich vybírání,
d)
dotace, veřejná podpora a vyrovnávací platby z veřejných rozpočtů,
e)
úhrady za poskytování sociálních služeb.

XI.
1.

Zrušení AP
AP se zrušuje:
a)
rozhodnutím valné hromady o dobrovolném zrušení,
b)
rozhodnutím orgánu veřejné moci,
c)
jiným zákonným způsobem.

XII.
1.

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy schválila valná hromada spolku dne 23.7.2015.

V Dolní Poustevně dne 23.7.2015

……………………………………….
Agentura Pondělí, z.s.
Ing. Pavel Lampa
jednatel
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