Stanovy spolku Hradecká stezka z. s.
Článek 1. Název, forma a sídlo
Spolek „Hradecká stezka z. s.” (dále jen „spolek”) je právnickou osobou založenou v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”). Má sídlo na
adrese: Československé armády,Kavalír B (č. parcely 291/9) 500 03, Hradec Králové.

Článek 2. Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří se v něm spolčují za
účelem podpory udržitelné městské mobility, podpory zdravého a k životnímu prostředí
šetrného životního stylu, ochrany životního prostředí, podpory znevýhodněných a rozvoje
kultury.
K činnostem spolku patří provoz svépomocné a profesionální cyklodílny, osvěžovny ducha a
také pořádání kulturních a společenských akcí, které mají zvýšit povědomí občanů o spolku.
Dále spolek vyvíjí mediální a kreativní činnost, jejímž výstupem je podpora zájmové oblasti
uvedené v předchozích větách. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými
organizacemi v rámci republiky i v zahraničí, spolupracovat s územní samosprávou a dalšími
organizacemi.

Článek 3. Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

Vytvoření zázemí pro komunitní opravy, sdílení a recyklaci jízdních kol.
Propojování lidí, ekologické dopravy, zdravého pohybu a kultury.
Oživování veřejného prostoru kulturními, sportovními a komunitními akcemi.
Propagace udržitelné mobility, ekologické dopravy a zdravého životního stylu.
Ochrana přírody a krajiny.

Článek 4. Formy činnosti spolku
A.

Hlavními formami činnosti jsou:

1.
provoz cyklodílny-klubu Bajkazyl HK (dále jen klubu) zaměřené na
svépomocnou i profesionální výpomoc místním cyklistům, recyklaci jízdních kol i
jejich dílů
2.
veřejná osvěta a propagace v oblasti cyklodopravy, ekologie a zdravého
životního stylu
3.

provoz klubové půjčovny kol a spolkové osvěžovny

4.
pořádání vzdělávacích (přednášky, semináře) a kulturně-společenských akcí
(koncerty, výstavy, divadla, promítání)

B.

Spolek je oprávněn provádět příležitostnou výdělečnou činnost

1.

získávat finanční prostředky vybíráním vstupného na pořádaných akcích

2.
získávat finanční prostředky výrobou a prodejem propagačních a dalších
materiálů
3.

provádět občasnou propagační, marketingovou, kreativní a kulturní činnost

4.
hospodárně využívat spolkový majetek, např. formou jeho krátkodobého
pronájmu
5.

žádat o granty na svoji činnost

Účelem této činnosti je podpora a snadnější naplňování poslání spolku, k jehož účelu
byl založen a jež spočívají v hlavních formách jeho činnosti.

Spolek je dále oprávněn vykonávat vedlejší hospodářskou činnost
s předmětem podle předchozího odstavce, a to jako činnost soustavnou
za účelem zisku, pokud si vyřídí před zahájením takové činnosti
živnostenské oprávnění či jiné povolení podle obecně závazných
právních předpisů.
C.

Účelem takového podnikání nebo jiné výdělečné činnosti bude podpora a snadnější
naplňování poslání spolku, k jehož účelu byl založen, a jež spočívají v hlavních
formách jeho činnosti.

Článek 5. Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

A.

Zapsaný člen

1.
Zapsaným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým
pobytem na území ČR.
2.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě
jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu
trvalého pobytu, rodné číslo, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele;
žadatel může připojit telefonické spojení a e-mailovou adresu. Rada spolku o přijetí
rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
3.
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve
spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.
1.

Práva zapsaného člena spolku:

a)

účastnit se veškeré činnosti spolku

b)

volit radu spolku a další orgány spolku

c)

být volen do těchto orgánů,

d)

spolurozhodovat o hospodaření spolku

e)

předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

4.

Zapsaný člen spolku je povinen zejména:

a)

dodržovat stanovy spolku,

b)

podílet se na činnosti spolku,

c)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či
volen,
d)

sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

B.

Klubový člen

1.
Klubovým členem se může stát kdokoliv, kdo vstoupí do prostor klubu a má
zájem zde v dobrém úmyslu souvisejícím s účelem spolku delší dobu setrvat, a
zároveň zaplatí členský příspěvek na činnost klubu.
2.
Členství vzniká okamžikem vydání členské karty po zaplacení příslušného
členského příspěvku na činnost klubu; členské příspěvky přijímají a karty vydávají
hostitelé (osoby pověřené výborem spolku) v areálu klubu (definován, stejně jako
členské příspěvky v „PRAVIDLECH klubu Bajkazyl HK“). Členské karty jsou
nepřenosné.
3.
Členství zaniká po uplynutí platnosti členské karty, nebo vyloučením člena pro
hrubé porušování stanov spolku či PRAVIDEL klubu Bajkazyl HK, anebo pro nevhodné
chování v klubu spojené s vykázáním klubového člena z areálu klubu hostitelem
(nevhodnost chování posoudí spravedlivě členové výboru spolku nebo hostitelé).

4.

Práva klubového člena spolku:

a)

pohybovat se v prostoru klubu a setrvávat v něm v souvislosti s účely spolku

b)
využívat zde zařízení a vybavení klubu, zejména dílnu a osvěžovnu, a to v
souladu s PRAVIDLY klubu Bajkazyl HK.
5.

Klubový člen spolku je povinen zejména:

a)

dodržovat stanovy spolku,

b)

dodržovat PRAVIDLA klubu Bajkazyl HK,

c)
prokázat se členům výboru nebo hostitelům v areálu klubu platnou členskou
kartou,
d)
dodržovat v areálu klubu a jeho bezprostředním okolí veškeré obecně závazné
právní předpisy, dobré mravy, obvyklé etické zvyklosti a pokyny hostitelů, které jsou v
souladu se stanovami spolku a PRAVIDLY klubu Bajkazyl HK (obojí k dispozici na
vyžádání u hostitelů v areálu klubu), tedy zejména
e)
neobtěžovat zapsané členy, jiné klubové členy, hostitele či další osoby
nacházející se oprávněně v areálu klubu
f)
neničit vybavení a zařízení klubu a majetek ostatních členů, hostitelů, či dalších
osob,
g)

nevnášet do areálu klubu zbraně,

h)
nepožívat ani nepřechovávat omamné a psychotropní látky, jedy a přípravky je
obsahující v areálu klubu,
i)

nekouřit v areálu klubu,

j)

nahradit škodu způsobenou úmyslným poškozením zařízení či vybavení klubu.

Článek 6. Orgány spolku
A.

Členská schůze

1.
Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho zapsaných členů (dále jen
„členská schůze“).
2.

Členská schůze je oprávněna:

a)

schválit změny stanov,

b)

zvolit či odvolat členy výboru spolku,

c)

určit či změnit koncepci činnosti a hospodaření spolku,

d)

stanovit výši příspěvků zapsaných členů,

e)

rozhodnout o vyloučení zapsaného člena spolku a

f)

rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

3.
Členská schůze se svolává výborem spolku na základě podnětu kteréhokoliv
zapsaného člena, ne však častěji než jednou za kalendářní pololetí. Informaci o konání
členské schůze prokazatelně doručí výbor spolku zapsanému členovi libovolnou
formou na některý z kontaktů, který člen uvedl do přihlášky o členství, a to alespoň s
třídenním předstihem.
4.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň tři zapsaní
členové.
5.
Není-li členská schůze schopna se usnášet, je svolána náhradní členská schůze
do jednoho měsíce ode dne původního konání. Členská schůze rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden
hlas; hlasy členů si jsou rovny.
6.

Členskou schůzi řídí na jejím začátku zvolený přítomný zapsaný člen.

7.
Z členské schůze vyhotoví jí zvolený zapisovatel do jednoho měsíce ode dne
konání zápis.
8.
Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, včetně průběhu hlasování,
datum vyhotovení zápisu a podpisy zapisovatele a jednoho člena výboru spolku.
Výbor spolku rozešle bez zbytečných odkladů po jeho vyhotovení zápis zapsaným
členům spolku elektronicky a zároveň jej zpřístupní v sídle spolku.

B.

Výbor spolku

1.

Výbor spolku (dále jen „výbor“) je výkonným a statutárním orgánem spolku.

2.

Výbor má tři členy.

3.

Členové výboru jsou voleni na dobu neurčitou, do odvolání, členskou schůzí.

4.
Výboru náleží veškerá působnost, pokud ji tyto stanovy nebo zákon nesvěří
členské schůzi
5.

Výbor je tedy zejména oprávněn:

a)

naplňovat koncepci činnosti spolku,

b)

zajišťovat administrativní činnost spolku,

c)
hospodařit s prostředky spolku v souladu s koncepcí schválenou členskou
schůzí,
d)

vést účetnictví a pokladnu spolku,

e)

dbát o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

f)

zajišťovat spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem,

g)

svolávat členské schůze,

h)

vést řádně agendu členské schůze a přihlášky členů spolku,

i)

archivovat, rozesílat a v sídle spolku zpřístupňovat zápisy z členské schůze,

j)
zajistit provoz a pravidla klubu Bajkazyl HK (vyhotovit a následně zpřístupnit
PRAVIDLA klubu Bajkazyl HK v sídle spolku a areálu klubu),
k)
stanovit výši příspěvků klubových členů a zajistit řádné vedení agendy jejich
členských karet,
l)

rozhodnout o vyloučení zapsaného člena spolku,

m)

provést likvidaci majetku spolku poté, co došlo k jeho zrušení.

6.

Výbor se schází dle potřeby.

7.

Může přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomni alespoň dva jeho členové.

8.
Výbor v případě potřeby komunikuje a rozhoduje také telefonicky a
elektronicky.
9.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí více než jednoho člena výboru svolá
jeho zbývající člen, anebo není-li ani jeho kterýkoliv zapsaný člen spolku bez
zbytečných odkladů členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru.
10.

Zastupovat spolek navenek je oprávněn každý člen výboru samostatně.

Článek 7. Zásady hospodaření spolku
1.
Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém
vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2.
Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy
ze jmění, sponzorské a grantové příspěvky, dary a další.
3.
Prostředky vynakládá spolek výhradně na úkony směřující k naplnění poslání spolku,
k jehož účelu byl založen a jež spočívají v hlavních formách jeho činnosti, a to vše řádně
podložené účetními doklady.
4.
S výsledky hospodaření seznamuje výbor zapsané členy na základě jejich výzvy na
členské schůzi.
5.
V případě zrušení spolku je nutné provést likvidaci jeho majetku. Po vyrovnání
veškerých pohledávek bude zbylá likvidační podstata převedena na jinou právnickou osobu
se spolku příbuzným předmětem činnosti.

Článek 8. Závěrečná ustanovení
1.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy,zejména občanským zákoníkem.
2.
Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 28. 3. 2017. Účinnosti nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.

Zápis ze schůze spolku
I.
Dne 28. 3. 2017 se uskutečnila schůze spolku Hradecká stezka z. s. (dále jen "spolek") za
účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 21. 3. 2017
svolavatelem Jiřím Štruplem.
II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
a) úvodní slovo svolatele a volba osoby pověřené řízením schůze,
b) soupis listiny přítomných,
c) schválení nových stanov,
d) volba orgánů spolku,
III.
a) V úvodu schůze byl Jiří Štrupl pověřen řízením schůze.
b) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s návrhem hlavních cílů sdružení, uvedeným v článku
3 a 4 Stanov spolku.
c) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro bylo 3 přítomných,
proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.
d) Ve smyslu čl. 6 Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni:
1. Ing. Jiří Štrupl ,Gočárova 760, 50002 Hradec Králové, RČ 770628/3090
2. Ing. Arch. Roman Plát, Pouchovská 270/24, 50341 Hradec Králové, RČ: 820704/4747
3. Ing. Jan Zídek, Hackerova 792 Praha 8, RČ.: 730412/0351
Zápis pořídil: Jan Zídek
Ověřil: Jiří Štrupl

Seznam přítomných na členské schůzi spolku Hradecká stezka z.s. konané dne 28. 3. 2017 v
prostorách Kavalíru B, ČSA 216, 500 03 Hradec Králové.

Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil:
Roman Plát

