Stanovy občanského sdružení TRIANON - ČECHY, o.s.
1. Název sdružení: TRIANON - ČECHY, o.s.
2. Sídlo: Špidrova 47, 385 01 Vimperk
3. Cíl činnosti
Zájmové sdružení občanů, kladoucí důraz na zdravý životní styl, prevenci onemocnění, výchovu dětí a dospělých
ke zdravému způsobu života, se snahou zapojení chronicky nemocných dětí, zdravotně postižených občanů i
sociálně znevýhodněných osob do normálního života. Cílem sdružení je i snaha o rozvoj zdravotnictví, kultury,
vzdělávání a podporu sociální integrace v regionu Šumavy i v rámci česko-německé spolupráce.
Podporované programy:
a. Prevence onemocnění, doléčování a rehabilitace u dětí i dospělých - organizování rehabilitačního
cvičení, doléčovacích pobytů pro děti i dospělé, podpora chronicky nemocných dětí, dětí alergických, dětí
s fenylketonurií, s bezlepkovou dietou, a dalšími civilizačními chorobami.
b. Péče o zdravotně postižené občany, seniory – sociální a zdravotní služby, rehabilitační péče, poradenství,
vzdělávání, pomoc při uplatnění na trhu práce.
c. Rozvoj zájmové činnosti dětí -. organizování kroužků, výletů, sportovních a kulturních akcí (i
mezinárodních).
d. Protidrogové programy - organizování školení, přednášek, besed, seminářů.
e. Práce s rodiči a dětmi – aerobní a kondiční cvičení, výlety, tábory, přednášky.
f. Rozvoj kultury, zdravotnictví, školství a celoživotního vzdělávání v regionu - pořádání kulturních akcí,
sportovních akcí, vzdělávacích projektů.
g. Podpora českoněmecké spolupráce.
h. Celoživotní vzdělávání – zajišťování vzdělávacích programů, seminářů a školení z oblasti zdravotnictví,
školství a vědy
i. Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti
 vzdělávání a poradenství ve vztahu k trhu práce
 integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce – rovné příležitosti pro všechny
 rozvoj a zavádění služeb zaměstnanosti
 zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti
j. Realizace Komplexní rehabilitace ve smyslu II strategického cíle NRZP
k. Sportovní činnost hendikepovaných sportovců s cílem vzniku organizovaných klubů zvláště pak
cyklistiky, sledge hokeje a stolního tenisu.
4. Členství
a. Členem sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na
činnosti sdružení, a to na základě své písemné přihlášky zaslané spolu s dokladem o zaplacení členského
příspěvku výkonnému výboru sdružení a schválené na nejbližším zasedání výkonného výboru.
b. Členství ve sdružení zaniká:
 vystoupením dle článku 4. bodu (d) stanov;
 vyloučením dle článku 4. bodu (e) stanov;
 zánikem sdružení dle článku 8. stanov
c. Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat
opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující Stanovám, může do třiceti dnů ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do šesti měsíců od přijetí rozhodnutí, požádat příslušný soud o určení, zda je
takové rozhodnutí v souladu se zákonem, jinými právními předpisy a stanovami.
d. Ze sdružení může každý jeho člen svobodně vystoupit. Vystoupení ze sdružení se uskutečňuje písemným
oznámením o vystoupení ze sdružení doručeným výkonnému výboru nebo ústním prohlášením učiněným na
shromáždění členů. K platnosti písemného oznámení o vystoupení ze sdružení se vyžaduje, aby bylo
opatřeno úředně ověřeným podpisem vystupujícího člena. V případě písemného oznámení o vystoupení ze
sdružení zaniká členství ve sdružení okamžikem jeho doručení sdružení. V případě ústního prohlášení
zaniká členství ve sdružení ke dni, kdy byl tento ústní projev vůle na zasedání shromáždění členů učiněn.
e. Vyloučit člena ze sdružení může výkonný výbor svým rozhodnutím, pokud tento člen závažným způsobem
porušil stanovy sdružení. Za závažné porušení stanov se považuje především jednání člena v rozporu s:
 dobrými mravy;

f.

 rozhodnutím orgánu sdružení;
 povinností hradit řádně a včas členský příspěvek.
Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení ze sdružení je přípustný opravný prostředek ke shromáždění
členů. Opravný prostředek je třeba podat písemně nebo ústně do zápisu sepsaného ohledně rozhodnutí
výkonného výboru. Tím není dotčeno právo člena sdružení postupovat podle článku 4. bodu (c) stanov. Pro
svolání shromáždění členů platí v této souvislosti ustanovení článku 6, bodu (a) stanov obdobně. Vyloučený
člen nesmí na příslušném zasedání shromáždění členů hlasovat, do okamžiku rozhodnutí shromáždění členů
o potvrzení či zrušení napadeného rozhodnutí výkonného výboru se však na něj vztahují ostatní práva a
povinnosti člena sdružení, a to včetně hrazení členského příspěvku.

5. Práva a povinnosti členů









Každý člen sdružení má právo se podílet na řízení sdružení, zejména je pak oprávněn účastnit se shromáždění
členů, hlasovat na něm, požadovat na něm vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení a uplatňovat návrhy a
protinávrhy.
Každý člen sdružení je rovněž oprávněn požadovat od výkonného výboru informace o záležitostech sdružení a
nahlížet do dokladů sdružení.
Každý člen sdružení má povinnost se aktivně podílet na činnosti sdružení a platit členský příspěvek ve výši
stanovené shromážděním členů, a to vždy nejpozději do 31. března roku, na který je tento členský příspěvek
hrazen.
Každý člen sdružení má právo volit a být volen do výkonného výboru (od 18 let).
Každý člen sdružení má právo účastnit se všech akcí pořádaných sdružením.
Každý člen sdružený má právo ukončit své členství ve sdružení.

6. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
1. shromáždění členů
2. výkonný výbor
a) Shromáždění členů:
 Nejvyšší orgán sdružení
 Schvaluje stanovy občanského sdružení
 Volí výkonný výbor na období 5 let, projednává zprávu o stavu sdružení a činnosti výkonného výboru
 Odvolává výkonný výbor
 Schvaluje rozpočet občanského sdružení, schvaluje účetní závěrku, přičemž v této souvislosti se rovněž
rozhoduje o následném použití zisku či úhradě ztráty;
 Rozhoduje o výši členských příspěvků
 Rozhoduje o zániku sdružení
 Svolává se jedenkrát ročně (řádné shromáždění členů), případně při žádosti nadpoloviční většiny členů i
dříve (mimořádné shromáždění členů). Řádné shromáždění členů musí být svoláno nejpozději do 3 měsíců
od skončení příslušného účetního období.
 Shromáždění svolává předseda nebo kterýkoli člen výkonného výboru v případě, neučiní-li tak předseda.
 Shromáždění členů je usnášeníschopné v případě souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů,
každému členovi sdružení náleží jeden hlas.
 Člen sdružení se zúčastňuje jednání shromáždění členů osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě
písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jiný člen sdružení.
 Všichni členové sdružení jsou oprávněni zúčastnit se shromáždění členů, přičemž členové výkonného
výboru jsou povinni se shromáždění zúčastnit. Shromáždění členů se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné
osoby, a to na základě souhlasu shromáždění členů. Takové třetí osoby nesmějí zasahovat do jednání
shromáždění, pokud předsedající nerozhodne jinak.
b) Výkonný výbor:
 Výkonný výbor je 3 členný. K zabezpečení realizace schválené činnosti si výbor volí nezbytně nutný aparát.
Skládá se z předsedy výboru, tajemníka a hospodáře. Statutárním představitelem je předseda a hospodář.
Předseda a hospodář mohou jednat jménem sdružení, každý samostatně.
 Dává návrh shromáždění členů na odvolání předsedy nebo hospodáře.
 Schází se minimálně ve čtvrtletních intervalech, svolává ho předseda výkonného výboru.












Je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru.
Zabezpečuje plnění úkolů sdružení, kontroluje činnost předsedy, hospodáře, tajemníka.
Vyřizuje stížnosti členů sdružení na činnost sdružení nebo na jednání výkonného výboru v jednotlivých
záležitostech sdružení;
Zajišťuje vedení seznamu členů sdružení; přijímání nových členů sdružení; rozhoduje o vyloučení člena ze
sdružení dle článku 4, bodu (e) stanov.
Vede administrativní, finanční a hospodářskou agendu sdružení. Hospodář sdružení zajišťuje vedení
účetnictví, vypracovává návrh rozpočtu a účetní závěrky a předkládá tyto dokumenty k vyjádření výkonnému
výboru
Rozhoduje o nakládání s majetkem sdružení v rámci obvyklého hospodaření.a to v souladu a za podmínek
stanovených v článku 7, bodu (b) stanov
Je povinen poskytovat informace související s hospodařením sdružení ostatním členům sdružení na zasedání
shromáždění členů.
Ke konci každého účetního období vypracovává zprávu o své činnosti, kterou je poté povinna předložit na
nejbližším zasedání shromáždění členů;
Rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování shromáždění členů.

7. Hospodaření


Prostředky hospodaření jsou získávány převážně z příspěvků členů sdružení, z akcí pořádaných sdružením,
darů, dotací, grantů a jiných příspěvků.
 Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a
usneseními shromáždění členů.
a) Rozpočet
 Finanční hospodaření sdružení se řídí rozpočtem sdružení
 Rozpočtový rok sdružení je shodný s kalendářním rokem. Účetní období odpovídá rozpočtovému roku
 Návrh rozpočtu se sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů v rozpočtovém roce. Návrh rozpočtu
vypracovává hospodář a předkládá jej nejpozději do 30. listopadu předchozího rozpočtového roku k vyjádření
výkonnému výboru, a to zpravidla tak, aby jej výkonný výbor poté projednal bez zbytečného odkladu na svém
nejbližším zasedání, jež se musí konat nejpozději do třiceti dní od obdržení návrhu rozpočtu.
 Rozpočet schvaluje shromáždění členů, které je v souladu s článkem 6 stanov povinen svolat předseda bez
zbytečného odkladu poté, co se k rozpočtu vyjádří výkonný výbor, nejpozději však do konce ledna
kalendářního roku pro který je rozpočet schvalován. V případě, že rozpočet nebude schválen, řídí se finanční
hospodaření sdružení po dobu, než dojde ke schválení rozpočtu, rozpočtem na předchozí rozpočtový rok.
 Pro postup při změně rozpočtu se použijí obdobně ustanovení článku 7, bodu (a).
 Rozpočtovou rezervu lze čerpat pouze k účelu stanovenému shromážděním členů.
b) Hospodaření s majetkem sdružení
 Předseda nebo hospodář rozhoduje samostatně o nakládání s majetkem sdružení v rámci obvyklého
hospodaření do výše 10.000,- Kč (tj. slovy:deset tisíc korun českých) jednorázově a celkem do výše 50.000,Kč (tj. slovy: padesát tisíc korun českých) v daném kalendářním měsíci. Ohledně majetku sdružení, jenž
přesahuje tuto částku nebo jde o nakládání s majetkem mimo rámec obvyklého hospodaření, rozhoduje
předseda nebo hospodář sdružení po předchozím souhlasu výkonného výboru.
 Nakládáním s majetkem sdružení mimo rámec obvyklého hospodaření podle předchozího odstavce se rozumí
zejména:
 uzavření úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce,
 nabytí nebo zcizení podílu na jiné právnické osoby,
 zatížení majetku sdružení zástavním nebo jiným obdobným právem,
 nakládání s nemovitým majetkem sdružení.
 Smlouva mezi sdružením a některým z členů orgánů sdružení anebo osobami jim blízkými, jejímž
předmětem je plnění vyšší než 10 000,- Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých), musí být uzavřena v
písemné formě a po předchozím souhlasu shromáždění členů.
c) Vedení účetnictví
 Sdružení vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Vedení účetnictví
zajišťuje hospodář





Hospodář vypracovává řádnou účetní závěrku sdružení a předkládá ji nejpozději do konce druhého měsíce
roku následujícího po skončení účetního období, za které je účetní závěrka vypracovávána, k vyjádření
výkonnému výboru. Účetní závěrku schvaluje řádné shromáždění členů, které je v souladu s článkem 6. bodu
(a) stanov povinen svolat předseda bez zbytečného odkladu poté, co se k řádné účetní závěrce vyjádří výkonný
výbor, nejpozději však do tří měsíců po skončení daného účetního období.
Ve vztahu k mimořádné, konsolidované či mezitímní účetní závěrce se veškerá příslušná ustanovení ohledně
řádné účetní závěrky použijí obdobně.

8. Zánik sdružení
Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, nebo pravomocným rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede jeho
likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, o likvidaci obchodních společností.
9. Platnost stanov
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra.

Schváleno shromážděním členů 25.4.2008.

