Stanovy sdružení
Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)
Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2
Název a sídlo sdružení
(1) Název sdružení zní: Ledovec, o.s.
(2) Sídlem sdružení jsou Ledce č.p. 1, okres Plzeň - sever.
Článek 3
Poslání sdružení
(1) Posláním sdružení a cílem jeho činnosti je:
a) organizovat kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru,
b) vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity mládeže plzeňského regionu a využívat je
k pořádání akcí v křesťanském duchu,
c) zřídit a provozovat terapeutické středisko pro osoby se zdravotním či sociálním
handicapem a realizovat v tomto středisku terapeutické programy, založené na asistované
seberealizaci zejména v oblasti uměleckých řemesel, zahradnictví a chovu domácích
zvířat,
d) poskytovat sociální služby a další integrační, rehabilitační a vzdělávací programy pro
osoby s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem,
e) podporovat výchovu a vzdělávání veřejnosti v oblasti duševního zdraví a péče o duševně
nemocné,
f) poskytovat poradenství v oblasti integrace (zaměstnání, bydlení, vzdělání a podobně) osob
se zdravotním postižením.
(2) Jiné činnosti, nežli ty, které směřují k naplnění poslání sdružení, může sdružení
vykonávat za podmínky, že těmito činnostmi bude dosaženo účinnějšího využití majetku
sdružení.
Článek 4
Orgány sdružení
(1) Sdružení má tyto orgány:
a) valnou hromadu,
b) správní radu,
c) ředitele,
d) dozorčí radu.
(2) Statutárním orgánem sdružení je ředitel.

Článek 5
Valná hromada
(1) Valná hromada členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení. Do její působnosti
patří:
a) rozhodování o změně stanov sdružení,
b) volba a odvolání členů správní rady,
c) volba a odvolání členů dozorčí rady,
d) vyloučení člena sdružení,
e) stanovení výše členských příspěvků,
f) rozhodnutí o zrušení sdružení a o jmenování likvidátora,
g) schválení závěrečné zprávy likvidátora a návrhu na použití likvidačního zůstatku.
(2) Člen sdružení se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení
zmocněncem na základě písemné plné moci. Účastní-li se valné hromady zmocněnec člena
sdružení, považuje se jím zastoupený člen sdružení za přítomného na valné hromadě.
(3) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni alespoň 3 členové sdružení.
(4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdružení.
Každý člen sdružení má jeden hlas.
(5) K rozhodnutí valné hromady o zrušení sdružení je zapotřebí souhlasu alespoň dvou
třetin přítomných členů sdružení.
(6) Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za kalendářní rok. Valnou
hromadu může svolat též ředitel sdružení, pokud jej o to písemně požádají nejméně tři
členové sdružení. Oznámení o konání valné hromady s uvedením termínu, místa konání
a programu valné hromady je nutno zaslat každému členu sdružení nejméně 15 dnů přede
dnem konání valné hromady elektronickou poštou na adresu, uvedenou v seznamu členů
sdružení (článek 10 odst. 4).
(7) Ředitel sdružení zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů
od jejího ukončení. Každý člen sdružení má právo, aby mu na jeho náklady byla pořízena
kopie zápisu.
Článek 6
Správní rada
(1) Správní rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou těmito
stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo ředitele.
(2) Správní rada má nejméně tři a nejvýše sedm členů. Členy správní rady volí valná
hromada z řad členů sdružení nebo jiných fyzických osob. Členem správní rady může být
pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama
ani osoby jí blízké (§ 116 občanského zákoníku) se sdružením v pracovněprávním nebo jiném
obdobném vztahu.
(3) Funkční období členů správní rady je tříleté.
(4) Členové správní rady volí svého předsedu a místopředsedu.
(5) Správní rada rozhoduje většinou hlasů svých členů
(6) Pokud člen správní rady zemře nebo se vzdá funkce, může správní rada jmenovat
náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
(7) Správní rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání správní rady svolává její
předseda nebo místopředseda. V případě potřeby projednání konkrétní záležitosti, která náleží
do působnosti správní rady, může zasedání správní rady svolat též ředitel sdružení. O průběhu
zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, podepsané předsedou správní
rady a zapisovatelem. Jedno vyhotovení zápisu se vždy doručí řediteli sdružení.

Článek 7
Ředitel
(1) Ředitel je statutárním orgánem sdružení. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou
způsobilost k právním úkonům. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady.
(2) Ředitel zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady a správní rady, zajišťuje
řádné vedení účetnictví sdružení, vede seznam členů sdružení, řídí a kontroluje činnost
zaměstnanců sdružení, rozhoduje o úplatném nabytí majetku v hodnotě nepřevyšující
100 000,- Kč a o převzetí závazku k peněžitému plnění do výše 100 000,- Kč a jedná jménem
sdružení navenek.
(3) Ředitel je oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním. Účast
ředitele na zasedání správní rady je povinná, pokud ředitel toto zasedání svolal nebo pokud jej
k účasti vyzve předseda či místopředseda správní rady.
Článek 8
Dozorčí rada
(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení.
(2) Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad členů
sdružení nebo jiných fyzických osob. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba,
která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké
(§ 116 občanského zákoníku) se sdružením v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.
Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem správní rady nebo ředitelem sdružení.
(3) Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.
(4) Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
(5) Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých členů.
(6) Pokud člen dozorčí rady zemře nebo se vzdá funkce, může dozorčí rada jmenovat
náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
(7) Dozorčí rada
a) přezkoumává roční účetní závěrku resp. výkaz o majetku a závazcích a o příjmech
a výdajích,
b) podává valné hromadě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlíží na to, aby sdružení vyvíjelo činnost v souladu se zákony a s těmito stanovami.
(8) Dozorčí rada je oprávněna:
a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů sdružení a kontrolovat tam obsažené údaje,
c) svolat zasedání správní rady nebo valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy sdružení.
(9) Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady; musí jim být
uděleno slovo, pokud o ně požádají.
(10) Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů nebo těchto
stanov, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti sdružení.
Článek 9
Práva a povinnosti členů sdružení
(1) Člen sdružení má právo
a) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením,
b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,
c) vyjadřovat se na valné hromadě k veškeré činnosti sdružení a požadovat vysvětlení
záležitostí, týkajících se sdružení.

(2) Člen sdružení má právo ze sdružení vystoupit. Členství ve sdružení zaniká dnem
doručení písemného oznámení o vystoupení řediteli sdružení.
(3) Člen sdružení je povinen zaplatit každoročně, vždy nejpozději do 31. ledna,
členské příspěvky.
(4) Člen sdružení je povinen zdržet se každého jednání, které by bylo v rozporu se
zájmy sdružení nebo s jeho posláním.
Článek 10
Vznik a zánik členství ve sdružení
(1) Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší patnácti let. O přijetí
člena sdružení rozhoduje správní rada. Písemná žádost o přijetí za člena sdružení
(“přihláška”) musí být doručena řediteli sdružení. Ředitel sdružení zajistí, aby správní rada
projednala přijetí nového člena sdružení nejpozději do 90 dnů ode dne doručení přihlášky.
(2) Členství ve sdružení zaniká vystoupením (článek 9 odst. 2), úmrtím nebo
vyloučením.
(3) Správní rada předloží valné hromadě návrh na vyloučení člena sdružení, pokud
tento člen sdružení poruší povinnost, vyplývající z ustanovení článku 9 odst. 4 těchto stanov,
nebo pokud byl déle než 3 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku. Do rozhodnutí
valné hromady o návrhu na vyloučení člena sdružení, nejdéle však na dobu jednoho roku,
může správní rada tomuto členu sdružení jeho členství pozastavit.
(4) Ředitel sdružení vede seznam členů sdružení. Do seznamu se zapisuje jméno,
bydliště a adresa elektronické pošty fyzické osoby, která je členem sdružení. Ředitel sdružení
na požádání vydá této fyzické osobě potvrzení o jejím členství ve sdružení.
(5) Fyzické osobě, která se výrazně zasloužila o naplnění poslání sdružení nebo která
mimořádným způsobem přispívá ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním či sociálním
handicapem, může správní rada udělit čestné členství. Čestný člen sdružení není povinen
platit členské příspěvky a nemá právo hlasovat na valné hromadě. Čestné členství ve sdružení
zaniká úmrtím, vzdáním se členství nebo odnětím členství. Na vzdání se členství a odnětí
členství se přiměřeně použije ustanovení těchto stanov o vystoupení resp. vyloučení člena
sdružení
Článek 11
Zásady hospodaření sdružení
(1) Sdružení samostatně hospodaří s příjmy ze své činnosti a z členských příspěvků,
jakož i s dalšími příjmy (např. dary, sponzorskými příspěvky a dotacemi). Z uvedených
příjmů sdružení především hradí náklady na svou činnost a pořizuje majetek nezbytný pro
realizaci této činnosti; použití těchto příjmů k jinému účelu je možné pouze na základě
předchozího rozhodnutí valné hromady.
(2) Sdružení odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.
(3) Majetek sdružení ani příjmy z jeho činnosti nesmějí být rozděleny mezi členy
sdružení.
Článek 12
Likvidace a zánik sdružení
(1) Bylo-li sdružení rozhodnutím valné hromady zrušeno, provede se jeho likvidace.
Po dobu likvidace vykonává působnost správní rady i působnost ředitele sdružení likvidátor,
jmenovaný valnou hromadou. Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení
obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

(2) Likvidační zůstatek bude likvidátorem nabídnut jiným právnickým osobám, které
nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání (dále jen „neziskové organizace“) a které
mají shodný nebo obdobný účel jako likvidované sdružení; není-li podle zjištění likvidátora
takových neziskových organizací nebo odmítnou-li takto zjištěné neziskové organizace
likvidační zůstatek převzít, nabídne likvidátor likvidační zůstatek oznámením v celostátně
rozšiřovaném deníku ostatním neziskovým organizacím; likvidátor přednostně převede
likvidační zůstatek na neziskové organizace, které jsou účelem likvidovanému sdružení
nejbližší. Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná nezisková organizace, nabídne likvidátor
likvidační zůstatek obci, v níž má sdružení sídlo. Pokud obec nabídku do 60 dnů od doručení
nepřijme, lze likvidační zůstatek převést na kteroukoli právnickou osobu.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužijí, pokud sdružení obdrželo účelově vázané
finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci
programu finanční pomoci. V takovém případě rozhodne o dispozici s likvidačním zůstatkem
likvidátor po předchozím souhlasu příslušného orgánu státní správy.
(4) Po ukončení likvidace předloží likvidátor správní radě zprávu o průběhu likvidace
a o použití likvidačního zůstatku (dále jen „likvidační zpráva“). Správní rada bez zbytečného
odkladu svolá valnou hromadu za účelem projednání likvidační zprávy. Dnem, kdy se konala
nebo měla konat valná hromada, svolaná za účelem projednání likvidační zprávy, sdružení
zaniká.
(5) Sdružení se pokládá za zrušené uplynutím 90 dnů ode dne, kdy zaniklo členství
jeho posledního člena. Působnost valné hromady ve věcech jmenování likvidátora
a schvalování likvidační zprávy v tomto případě vykonává správní rada. Správní rada jmenuje
likvidátora nejpozději do 30 dnů od zániku sdružení. Ustanovení odstavce 1 až 4 se použije
obdobně.
(6) Likvidátor je povinen neprodleně oznámit zánik sdružení ministerstvu vnitra České
republiky.
Článek 13
Přechodná ustanovení
(1) Fyzické osoby, které podaly ministerstvu vnitra České republiky návrh na
registraci sdružení, se stávají členy sdružení dnem jeho vzniku.
(2) Do 60 dnů od vzniku sdružení se uskuteční ustavující valná hromada, která zvolí
první členy správní rady a dozorčí rady. Ustavující valnou hromadu svolá osoba, která byla
v návrhu na registraci sdružení uvedena jako zmocněnec, oprávněný jednat jménem
přípravného výboru (dále jen „zmocněnec“). Oznámení o konání ustavující valné hromady
s uvedením termínu, místa konání a programu valné hromady doručí zmocněnec všem členům
sdružení nejméně 2 dny přede dnem konání valné hromady.
(3) Do doby jmenování prvního ředitele vykonává působnost statutárního orgánu
sdružení zmocněnec.

