Fortuna in natura z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
Fortuna in natura, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v České Lípě, na adrese Plynárenská 832,
PSČ 470 01. Pobočné spolky na adrese Zahrádky 141, PSČ 471 01 a ul. Hořejší 300, Kosoř, Prahazápad PSČ 252 26
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je vybudování sportovně relaxačního a animoterapeutického centra spolu s
víceúčelovým bezbariérovým sportovním hřištěm pro širokou veřejnost, jehož aktivity umožní
integraci handicapovaných jedinců - dětí i dospělých a jejich rodin do společnosti. Poznávací či
rekondiční aktivity seniorů, jak pomoci animoterapie, tak prostřednictvím kulturně společenských a
sportovních akcí. Sdružování zájemců o kynologii a podporování vztahu dětí, mládeže i dospělých
ke psům, za pomoci canisterapie a rozvoje všeobecného povědomí o výcviku psa a jeho praktickém
využití jako společníka.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
1. provozování centra jako informačního a kontaktního střediska
2. začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením
3. psychosociální pomoc rodinám s postiženými dětmi, dětem z dětských domovů, speciálních
škol, či pro ostatní individuální klientelu
4. zajištění kulturních, rekreačních, sportovních a dalších aktivit pro návštěvníky centra
5. odborníky na canisterapii a chov a výcvik psů
6. organizaci výcvikových kurzů a pobytových táborů pro členy i nečleny spolku, zkoušek,
soutěží a jiných kynologických aktivit
7. pravidelnou propagaci činnosti sdružení v regionálních médiích
8. shromažďování materiálních a finančních prostředků k zajištění provozu centra (sponzorské
dary, placené služby, granty, příspěvky, dotace …)
9. spolupráci s organizacemi a institucemi s podobným zaměřením doma i v zahraničí
10. spolupráci se státními organizacemi a městskými (obecními) úřady
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém
nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující
schůzi spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.

3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu
spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a
výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv
změně podstatných údajů.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
Čl. V
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) valná hromada
b) předseda
c) rada
d) revizor
Čl. VI
Valná hromada
1.

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku.

2.

Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.

3.

Zasedání valné hromady je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce valnou hromadu, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá
předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen
uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to

nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
Nejpozději deset dní před konáním zasedání valné hromady zasílá předseda členům spolku
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4.

Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5.

Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6.

Záležitost, která nebyla začazena na pořad zasedání při ohlášení valné hromady v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7.

O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis
svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady.

Čl. VII
Předseda
1.

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně
dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku,
ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za
spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.

Předseda je volen valnou hromadou na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího
po dni volby.

3.

Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání valné hromady v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,
b) vést řádně agendu valné hromady a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
d) jednou za tři roky předložit valné hromadě ke schválení strategický plán spolku, a to tak,
aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího
strategického plánu.
Čl. VIII
Rada
Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada má nejméně pět členů.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady
Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně 3x ročně.
Výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu rady
b) koordinuje činnost spolku
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku
6. Podpisové právo má pouze předseda. Právo zastupovat spolek a jednat jeho jménem mají
všichni členové zvolené rady.
7. K zajištění činnosti spolku zřizuje rada centrum a pobočné spolky (Česká Lípa, Zahrádky,
Praha). Rada zaměstnává případné zaměstnance v centru a koordinuje provoz centra, které je
1.
2.
3.
4.
5.

užíváno účelové, tj. k realizaci činnosti v souladu s plánem schváleným valnou hromadou na
příslušné období.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolávání v průběhu 3 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. IX
Revize
Revizor je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
Revizor je člen spolku, kterého určí valná hromada.
Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné
nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní
činnost.
1.
2.
3.

Čl. X
Zásady hospodaření
Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
1. Zdroji majetku a příjmem sdružení jsou zejména:
a)
dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b)
příspěvky a dotace od státních, obecních a městských úřadů
c)
příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na činnost spolků
d)
příjmy z pořádání loterií, tombol, kulturních, sportovních, rekreačních a
vzdělávacích akcí
e)
úroky z vkladů
f)
půjčky a úvěry
g)
výnosy majetku – příjmy z pronájmu movitého i nemovitého majetku
h)
příjmy z činností při naplňování cílů spolku
2. Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
4. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku:
Čl. XI
Zánik spolku
1.

Spolek zaniká
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady
rozhodnutím příslušného soudu

a)
b)
2.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Č. XII
Závěrečná ustanovení
Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli
vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle spolku. Při jmenování
přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku.
2. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
1.

V České Lípě 31. 3. 2016

Zapsal: Lenka Binderová

………………………………………………………..

Ověřil: Bc. David Hlubuček ………………………………………………………..

