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Stanovy spolku

HUMAN BRNO, zapsaný spolek

ó. l

úvodní ustanovení

1". Název spolku: HUMAN BRNO, z. s. (dále též HB).

2. Sídlo spolku: Halasovo nám. 212/2, Brno 638 00
3. HB je spolek ve smyslu ustanove ní § 2t4 a násl. zák. č. 8912012

sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu
jednání.

4. HB je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková
organizace působící na celém územíČeské republiky.

5. vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených
orgánů spolku se řídítěmito stanovami, které jsou uloženy ve
svém úplném zněnív sídle spolku.

čl. ll

Cíle spolku

cílem činnosti spolku je všestranná podpora fyzických a právnických
osob v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání a naplňování
sociálních potřeb, tj. identifikace těchto potřeb, plánování, realizace a
vyhodnocování činností vedoucích k naplňování těchto potřeb.

čl. lll

Hlavní činnost spolku

činnost spolku směřuje k naplnění poslání popsaného,v čl. ll. Toto
poslání je naplňováno zejména prostředníctvím:
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a. poskytovánísociá]ních služeb podle zákona č. 1,0s/2006 Sb., o
sociálních službách v platném znění,

b. realizace projektů v oblasti volnočasových aktivit,

d. realizací projektů v oblasti vzdělávání,
e. poradenské a konzultační činnosti v sociálníoblasti,
f. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i

mezinárodní úrovni,

8. zapojení dobrovolníků a podpoře dobrovolnictví.

čl. lll

Vedlejší činnost spo|ku

Spolek může podnikat, vykonávat hospodářskou čijinou
výdělečnou činnost. Ziskz této činnostije určen na podporu
hlavní činnosti a k úhradě nákladů na správu spolku.
Spolek může dále pořádat veřejné sbírky, společenské a
dobročinné akce, jejichž výtěžek může být použit na podporu
hlavní činnosti nebo individuální pomoc jednotlivým členům
(např. zakoupení kompenzačních či zdravotních pomůcek),

čl. v
členství

Členstvíve spolku je dobrovolné. Členem spolku HB se může
stát osoba starší ].5 let, která se ztotožňuje s posláním a s

činností tohoto spolku.

Členstvívzniká schválením podané přihlášky výborem a
zaplacením členského příspěvku. K potvrzení o přijetí člen
obdržíčlenský průkaz.
prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na

ustavující schůzi spolku.
z rozhodnutívýboru může být občan či právnická osoba přijata
za čestného člena. Čestný člen je zbaven povinnosti platit
členské příspěvky a nemá aktivní ani pasivnívolební právo.
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5. Členství zanikávystoupe ním, úmrtím člena nebo jehovyloučením na základě rozhodnutívýboru z důvodu neplněníčlenských povinností.

čl. v

Práva a povínnosti člena
1-. Člen má právo

a) zúčastňovat se veškerého života spolku a podílet se na všechvýhodách a službách, které spolek poskytuje,
b) vyjadřovat se k činnosti spolku, podávat nárrhy,podněty apřipomínky orgánům spolku
c) volit a být volen do orgánů spolku, volit předsedu spolku a býtvolen do orgánů organizac í, jichžje spolek členem.

2. Člen je povinen

a) dodržovat stanovy spotku,
b) podílet se podle svých možností a schopností na činnosti HB ana plnění svěřených úkolů ve prospěch organizace a jejichčlenů.

3. Členové spotku neručíza případné dluhy spolku.

čt. vl
seznam členů

1" spolek vede seznam členů. v seznamu členů se u každéhočlena uvádějí následující úda;e: přidělené evidenční číslo,jméno a přljmení, datum narození, kontaktní rJ.".u,telefonické kontakty, e-maitovli kontakt
a datum přijetí za čle'na spolku. 
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Zápis a výmaz ze seznamu členů provádípředseda. Předseda
provede zápis nového člena d'o seznamu členů spolku ve lhůtě
30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství. 

.i€;

Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu
členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis se může
týkat jen údajů o členovi, který o něj žádá.

4. Seznam členů spolku je neveřejný.

cl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,

b) předseda.

ó. vl

členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská

schůze. Členská schůze 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 předch ázející rok
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2.

3,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští

období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučeníčlenů,

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.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadajído

pravomoci jiného orgánu spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle

potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat

do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá

písemně alespoň jedna třetina členů spolku. lnformaci o konání

zasedáníčlenské schůze zasílá předseda členům spolku písemně

nebo elektroníckou poštou na kontaktníadresu, kterou člen uvedl

v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou

kontaktníadresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním,

Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset

dní před konáním zasedáníčlenské schůze zasílá předseda členům

spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedánízměnit

kterékoliv rozhod nutí předsedy.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání

třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční

většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách

uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodováníjeden hlas; hlasy

4.
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6, záležitost, která nebyla zařazenana pořad zasedání při ohlášeníčlenské schůze v souladu s odst. 3 těcht;;';", lze rozhodnoutjen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
7' o rozhodnutích Přijatých na zasedáníčlenské schůze pořizuječlenskou schůzí pověřený čten spolku zápis. zápissvým podpisemověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

čt. vlt

Předseda

1,, předseda je statutá rním orgánem spolku, který je oprávněn za nějjednat ve všech věcech, ,.,re n. pak je oprávněn rozhodovat ootázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jehomajetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnancespolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všechjejich pracovníc h záležitostech. za spolek může jednat rovněžpředsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
2, předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzíodvolán, nebo pozbude členství ve spolku. předseda se funkceujímá den následujícího po dni volby,
3, Předseda je povinen:

a) svoiávat zasedání členské schůze v soutadu s čl. 6 odst. 2.těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválenístrategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednánnejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozíhostrategického plánu.
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cl. Vlll
Způsob majetkového vypořádání při zániku spotku

V PříPadě zániku sPotku je jeho líkvidační zůstatek bezplatně )i*,

!,H"fl ;ffi ;Tff::, 
o.o o u n ez is kové h o ch a ra kte ru, jejíž

čl. x
závěrečná ustanovení

Prvním předsedou spolku je sc. rvl
623 oo, rr.rr.116 

v oYtJlÁU Je tsc' Michal Ptáček, Chopinova 5, Brno,

Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladateléstvrzují svým i podpisy.
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Brno 04.06.2Ot9
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Alice Marková

narozena:8.7.L970

bytem: Halasovo nám.2

Brno 638 00

petr stiller

narozen: 28.07.t982

bytem: Černíkovice252

černíkovice 517 04
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Michal ptáček

narozen: 22.LL.L986

bytem: Chopinova 5

Brno 623 00

tvěřovací doložka pro vidimaci Fgř,ě: St§S0-0230-0?
i,t,tlé lriiicrac. kiiihy pošt'y: Brno l3
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Lisiina, z níž..je viijimovaná listina pořírena,
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HaiLerová Iva
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