Stanovy
Článek 1: Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Mojžíř, z.s.
2. Sídlo spolku: Ústí nad Labem – Mojžíř, Jindřicha Plachty 176

Článek 2: Účel spolku
1. Mojžíř, z.s., je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
2. Mojžíř, z.s., je samosprávná, dobrovolná, nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je rozvoj dosavadní městské části města Ústí
nad Labem, Mojžíře a jeho obyvatel, včetně řešení jeho sociálních problémů.
Dlouhodobým cílem je vytvoření samostatné obce Mojžíř ve smyslu zákona o obcích
a veškerá činnost, směřující k naplnění tohoto cíle. Vnitřní organizace spolku, práva a
povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.
Článek 3: Činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k cílům dle čl. 2 stanov, a to je prováděno především
prostřednictvím následujících činností, služeb a aktivit:
 zřizování a provozování nestátních sociálních zařízení a sociálních služeb (sociální
poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence) dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění;
 zřizování a provozování služeb, které nejsou definovány a zahrnuty v typologii
sociálních služeb zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a přesto mají
charakter či povahu sociální pomoci.
 zřizování a provozování nestátních zařízení a služeb pro podporu rodiny a činností dle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění;
 zřizování a provozování nestátních zařízení a služeb pro podporu vzdělání, výchovy a
volnočasových aktivit dětí v předškolním věku a zařízení služeb o dítě dle zákona č.
274/2014 Sb., o poskytování péče o dětské skupině;
 poskytování a provozování vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit pro děti
mládež a dospělé;
 obhajoba práv a zájmů občanů Mojžíře;
 svolávání veřejných shromáždění;
 příprava osamostatnění Mojžíře coby samostatné obce a veškerých aktivit k tomu
směřujících, především jednání s městskou částí Neštěmice a městem Ústí nad Labem.
 vyvíjí podnikatelské aktivity a činnosti coby doplňkovou činnost.
Článek 4: Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Mojžíř, z.s. (dále jen „člen“) se může stát
každá fyzická osoba i právnická osoba, jednající svým statutárním zástupcem, jejíž
cíle, včetně odloučení městské části Mojžíř od města Ústí nad Labem, jsou totožné se
záměry spolku.
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2. Žadatel se stává členem ke dni rozhodnutí členské schůze o přijetí. Členská schůze
může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k názoru, že přijetím žadatele
za člena by mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
3. Člen spolku má právo:
 účastnit se činnosti spolku;
 účastnit se jednání členské schůze (v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
tří po sobě bezprostředně následujících zasedání členské schůze, ukončí členská
schůze dotyčnému členovi jeho členství pro neaktivitu);
 volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku;
 předkládat členské schůzi návrhy na realizaci projektů.
4. Člen spolku má povinnosti:
 platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí;
 předat výkonnému výboru svou platnou e-mailovou adresu a kontakt přes sociální sítě
(messenger na FB a pod.);
 dodržovat stanovy spolku, hájit jeho zájmy, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
5. Členství ve spolku zaniká:
 dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství schůzí;
 úmrtím člena;
 vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí o vyloučení člena spolku, o
kterém rozhodne členská schůze; členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým
jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje
řádné plnění poslání spolku;
 nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného členskou schůzí.
 zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní
formu.
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
Článek 5: Orgány spolku
1. Činnost spolku zajišťují následující orgány, které tvoří jeho organizační strukturu:
 Členská schůze
 Výkonný výbor
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh
jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou
volené. Funkční období volených orgánů je 5 let. Členství ve volených orgánech
zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo
odvoláním člena volného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinnosti.
Článek 6: Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem
spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, rozhoduje o
cílech, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku,
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hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro
existenci a činnost spolku.
Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové.
Do působnosti členské schůze náleží:
schvalovat stanovy spolku a změny těchto stanov;
volit členy výkonného výboru;
určovat hlavní zaměření činnosti spolku;
stanovení výše a splatnosti členských příspěvků;
schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
předkládané výborem;
schvalovat výsledek hospodaření spolku a rozpočet spolku;
hodnotit činnost spolku;
rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku;
schvaluje jednací řád členské schůze;
rozhodovat o přijetí nových členů a rozhodovat o vyloučení členů.
Členská schůze je svolávána výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však
jednou do roka.
Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze.
Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od
doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské
schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od
doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na
náklady spolku sám.
Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni
členové spolku. Členská schůze je svolána pozvánkou, a to vyvěšením na veřejných
místech v Mojžíři, písemně vhozením do schránky člena, na e-mailové adresy nebo
přes messenger na Facebooku členům. Svolavatel vždy využije všech možností
oznámení konání členské schůze nejméně 14 dní před jejím konáním tak, aby každý
člen měl možnost se o svolání schůze dozvědět. Místo a čas zasedání se určí tak, aby
co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je
schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení
členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. V případě, že do 30 minut po
plánovaném zahájení nebude tento počet dosažen, je členská schůze usnášeníschopná
s počtem přítomných řádných členů spolku.
Jednání členské schůze řídí předseda výkonného výboru, nebo jím pověřená osoba.
Z jednání členské schůze se pořizuje zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání
svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata
a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze
zasedání členské schůze.

Článek 7: Výkonný výbor
1. Výkonný výbor (dále jen „Výbor“) je statutárním orgánem spolku a má 3 členy,
z nichž se volí předseda a dva místopředsedové.
3

2. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a
zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období
mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor
je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
3. Do výlučné kompetence výkonného výboru patří:
 svolávat členskou schůzi;
 koordinovat činnost spolku
 zpracovávat podklady pro rozhodnutí Členské schůze;
 vedení členské schůze a ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu
z jejího jednání;
4. Kompetence předsedy a místopředsedy spolku:
 předseda je statutárním orgánem spolku a nejvyšším výkonným představitelem
spolku;
 předseda je oprávněn jednat jménem spolku, má podpisové právo (jak ve všech
záležitostech spolku, tak má podpisové právo v bance). Současně platí, že
listiny může podepisovat buď předseda spolku, nebo jen místopředseda.
místopředseda je oprávněn jednat jménem spolku, má podpisové právo (jak ve
všech záležitostech spolku, tak má podpisové právo v bance). Současně platí,
že listiny může podepisovat buď předseda spolku, nebo jen místopředseda.
Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy, případně
zaměstnance spolku, a to na základě pověření či plné moci k danému úkolu či
kompetenci;
 předseda je zodpovědný za celkový provoz spolku;
 předseda a místopředseda rozhodují o vstupu a výstupu spolku do/z
právnických osob, včetně uzavírání partnerství a informují o tomto na nejbližší
členské schůzi.
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Článek 8: Majetek a hospodaření
Spolek vykonává svoji činnost ve smyslu těchto stanov a v souladu se zákonem.
Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
Dary a příspěvky fyzických a právnických osob (tuzemské a zahraniční)
Přidělené granty, dotace, nadační a finanční příspěvky
Pravidelné členské příspěvky;
Příjmy z činnosti organizace v souladu s článkem 2 a 3 stanov;
Příjmy a platby uživatelů poskytovaných sociálních služeb poskytovaných za úhradu;
Výnosy z pořádaných kulturních a společenských akcí;
Dary, odkazy, dědictví a příspěvky fyzických a právnických osob.
Pro hospodaření s finančními prostředky je založeno bankovní konto spolku.
Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.
Výkonný výbor předkládá Členské schůzi každoročně zprávu o hospodaření, včetně
účetní uzávěrky.
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Článek 9: Závěrečná ustanovení
Spolek je založen na dobu neurčitou
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
na základě rozhodnutí členské schůze či z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Rozhodnutí o rozpuštění musí být přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů
spolku.
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštění, rozhodne současně členská schůze o
způsobu majetkového vypořádání.
V případě zániku spolku bude veškerý majetkový zůstatek převeden na jinou
charitativní neziskovou organizaci.

V Ústí nad Labem – Mojžíři, dne 3. září 2019
Zuzana Řeháková
Petra Antoličová
Klára A. Samková
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