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STANOVY
Hejbejse z. s.

I.
Základní ustanovení
1

Název: Hejbejse z. s. (dále jen spolek)

2

Sídlo:

3

Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s
právem vystupovat v právních vztazích s právní a majetkovou odpovědností z těchto
vztahů vyplývající.

4

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Dvořákova 156, Chotějovice, 418 04 Světec

II.
Účel a činnost spolku
1

Základním účelem spolku je organizování, vytváření a propagování dětských táborů,
zotavovacích akcí, dětských dnů a jiných akcí, volnočasových aktivit, kroužků a jiných
aktivit s tím spojených, které probíhají v různém časovém období, sezóně, týdnech,
dnech, hodinách, nebo i celoročně, se zaměřením na děti různého věku.

2

Výše uvedeného účelu je dosahováno pomocí těchto činností:
a) organizace, pořádání a vytváření dětských táborů, zotavovacích akcí v době trvání více jak 5 dní v různém období, převážně v době školních prázdnin a volna pro
děti různého věku;
b) propagace spolku, publikování článků, správa webových stránek, pořizování
fotografií a video záznamů, následně jejich úprava a použití v rámci
propagace spolku, či zveřejnění na stránkách tábora či sociálních sítí
Facebook;
c) shánění, získávání a přijímání sponzorských darů a to formou finančních i
věcných darů, různých grantů a dotací, které poslouží k pořádání akcí, správě
majetku, nákupu a obecně k chodu spolku;
d) podpora vzdělání a rozvíjení členů spolku, účast na školeních, prezentacích a
jiných vzdělávacích aktivitách, zvyšující rozvoj členů spolku;
e) další jiné aktivity prospěšné v obecném zájmu spolku a veřejnosti;
f) rozvoj a zvýšení tělesné zdatnosti dětí, zlepšení fyzické odolnosti a posílení jejich zdraví a imunity;
g) zajišťování veškeré agendy s ohledem na zotavovací akce a sport.
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III.
Orgány spolku
1

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada, jako orgán poradní;
b) předseda, jako individuální statutární a nejvyšší orgán.
Valná hromada

1

Valná hromada je poradním orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všech členů
spolku starších 18 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na valnou
hromadu jednoho svého zástupce (dále jen účastníci valné hromady). Valnou
hromadu svolává k zasedání předseda dle potřeby. Valná hromada se svolává
pozvánkou zaslanou e-mailem.

2

Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání
valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 10 dní před konáním zasedání
valné hromady.

3

Předseda je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů
spolku starších 18 let.

4

Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo
svoláno.

5

Valná hromada může:
a) mít připomínky a návrhy k činnosti spolku.

Předseda
1

Předseda je individuálním statutárním a nejvyšším orgánem spolku.

2

Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

3

Předseda se podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
spolku připojí svůj podpis.

4

Funkční období předsedy je deset let. Předseda může odejít z funkce, nebo do funkce
předsedy kooptovat nového člena, pouze na základě svého vlastního rozhodnutí.
Předsedu bez jeho souhlasu nelze z výkonu funkce odvolat. V případě nemožnosti
vykonávat funkci předsedy (zdravotní komplikace, úmrtí) mohou zvolit členové spolku
předsedu nového.

5

Předsedovi náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení;
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu, sídla a symboliky spolku;
c) schválení výsledku hospodaření;
d) rozhodování o dispozicích s majetkem spolku;
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e) určení hlavních směrů činnosti spolku;
f) schvalování vnitřních předpisů dle těchto stanov;
g) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků.
6

Předseda dále:
a) bere na vědomí doporučení a návrhy valné hromady;
b) organizuje a řídí činnost spolku;
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku;
d) připravuje podklady pro zasedání valné hromady;
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku;
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
g) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
IV.
Členství

1

Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická nebo právnická
osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet
na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

2

O přijetí člena rozhoduje předseda.

3

Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu organizaci,
které je spolek členem, a to v rámci plnění povinností vůči této organizaci. Dále mohou
být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména
v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného
veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky
souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
zpřístupněny.

4

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto
údaje byly vymazány.

A) Členská práva a povinnosti
1

Každý člen spolku má právo zejména:
a) účastnit se činnosti spolku;
b) být informován o činnosti spolku;
c) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku;
d) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena;
e) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov,
v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18 let;
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f) ukončit kdykoli své členství.

2

Každý člen spolku má povinnost zejména:
a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní
činnosti spolku;
b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku;
c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku;
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku;
e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související
s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle
stanov rozhodl;
f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

B) Zánik členství
1

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným předsedovi;
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn;
c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných
vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných
členských povinností;
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby;
e) zánikem spolku bez právního nástupce.

C) Zánik členství vyloučením
1

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje předseda. Rozhodnutí
o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho
bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou
spolku poskytl.
V.
Majetek a hospodaření

1

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky;
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b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní;
c) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.;
d) dary.
2

Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva
movitého i nemovitého majetku spolku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech
dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda. Bližší zásady hospodaření s majetkem
spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit
podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

3

V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace
za účelem vypořádání majetku. Likvidátorem spolku bude jmenován předseda.
Předseda zároveň bude rozhodovat o způsobu majetkového vypořádání.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí v Chotějovicích dne 01. 02. 2022.

………………………………………
Ing. Tibor Ondruš
předseda

………………………………………
Jana Ondrušová, DiS.
zakládající člen

………………………………………
Marta Ondrušová
zakládající člen

