Stanovy
spolku Solnička
1. Název, sídlo, symbol
Název spolku: spolek Solnička (dále jen „spolek“).
Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 – listina osvědčující právní důvod
užívání prostor – přílohou č. 1
Symbol spolku:

2. Účel spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, které spojuje zájem
pomáhat a zlepšovat život nemocným cystickou fibrózou a dále dostat lépe do povědomí
veřejnosti toto onemocnění.

3. Základní cíle spolku
Spolek vyvíjí hlavní činnost:
a) v medializování problematiky onemocnění cystická fibróza (dále jen CF),
b) v seznamování odborné i lajcké veřejnosti s existencí tohoto onemocnění, s jeho

projevy a důsledky, jakož i s možnostmi léčby,
c) chrání oprávněné zájmy nemocných CF, jejich rodin a blízkých a vystupování jménem

nemocných CF na veřejnosti,
d) zajišťování finančních prostředků na aktivity spolku a na realizaci jeho projektů

prostřednictvím medializace,
e) pořádání veřejné sbírky ve prospěch nemocných CF,
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f) finanční podporování rodin s přímým onemocněním CF,
g) mediální zviditelnění nemoci a nemocných CF.

Příležitostná činnost:
- jednodenní a víkendové akce a výlety,
- kulturní, sportovní a společenské programy
- aktivity pro členy, příznivce a sympatizanty.

4. Základní činnosti spolku
K dosažení výše uvedených cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti:
- webová činnost (informace pro rodiny, členy a sympatizanty) www.spoleksolnicka.cz
- organizování výstav, kulturních, společenských a sportovních akcí
- organizování odborných seminářů
- podpora nekomerčních projektů
- organizování kampaní
- organizování dobročinných akcí a sbírek

5. Členství
1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území
ČR, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje stanovy a usnesení orgánů spolku.
2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky (ke stažení na www.spoleksolnicka.cz).
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého
bydliště, telefonické spojení, emailovou adresu, datum podání a vlastnoruční podpis
žadatele.
3. Rada spolku o přijetí rozhodne na své nejbližší schůzi po doručení přihlášky.
Rozhodnutí sdělí žadateli emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
4. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v něm provádí
předseda rady. Seznam členů se nezveřejňuje.
5. Prvními členy spolku jsou zakladatelé spolku:
Alena Vildová, bytem Tučkova 32, Brno 602 00, r.č.: 866207/4245,
Veronika Doskočilová, bytem Jánošíkova 40, Brno 643 00, r.č.: 845416/3982,
Dana Chytilová, bytem Synalov 38, Lomnice u Tišnova 679 23, r.č.: 655416/0580,
Rea Křížová, bytem Kovářská 2, Brno 602 00, r.č.: 896208/4080.

6. Práva a povinnosti členů
Člen spolku má právo:
- účastnit se jednání valné hromady
- volit orgány spolku
- být volen do orgánů spolku
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- obracet se na valnou hromadu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
- podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován
- účastnit se příležitostné akce, o které bude předem informován a vyzván k účasti
Člen spolku je povinen zejména:
- dodržovat stanovy spolku schválené radou spolku
- aktivně se podílet na činnosti spolku a dosahování cílů definovaných v článku 4 těchto
stanov
- sdělovat radě spolku spolku změny údajů uvedených v přihlášce
- hájit dobré jméno spolku
- sledovat dění ve spolku
- platit radou odsouhlasený roční členský poplatek

7. Zánik členství
Způsob:
a) na základě písemné žádosti člena spolku
b) úmrtím fyzické osoby, jež byla členem
c) zánikem právnické osoby, jež byla členem
d) rozhodnutím rady spolku na zákldě závažného porušení povinností člena spolku
vyplývající z těchto stanov, etického kodexu či jiných vnitřních předpisů spolku nebo
obecně závazných právních předpisů České republiky.
Zánik členství nastane dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství ve spolku
k rukám předsedy spolku. Zánik členství ve spolku neopravňuje k vrácení již uhrazeného
členského příspěvku.

8. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada
b) Rada spolku

9. Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Valnou hromadu svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada
svolá valnou hromadu vždy, když požádá nejméně jedna třetina členů.
Valná hromada:
a) volí členy rady spolku s vyjímkou prvních členů rady, určenými těmito stanovami
b) rozhoduje o počtů členů rady spolku
c) rozhoduje o zrušení spolku
d) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční
uzávěrku hospodaření
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů.
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Každý člen má jeden hlas.
K přijetí rozhodnutí valné hromady je třeba dvoutřetinové většiny všech členů spolku.

10. Rada spolku
Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáním valné hromady.
Rada spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.
Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
Funkční období členů rady je pětileté. Člen rady může být zvolen i na více po sobě jdoucích
funkčních období.
Rada má 4 členy. Členové rady zvolí ze členů rady předsedu rady a místopředsedu rady,
s výjimkou prvního předsedy a místopředsedy, kteří jsou určeni těmito stanovami.
První předsedkyní rady je Alena Vildová, bytem Tučkova 32, Brno 602 00, r.č.: 866207/4245.
První místopředsedkyní rady je Veronika Doskočilová, bytem Jánošíkova 40, Brno 643 00,
r.č.: 845416/3982.
Členem rady je Dana Chytilová, bytem Synalov 38, Lomnice u Tišnova 679 23, r.č.:
655416/0580.
Členem rady je Rea Křížová, Kovářská 2, Brno 602 00, r.č.: 896208/4098.
Radu svolává předseda rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda rady, nejméně jedenkrát
ročně.
Rada zejména:
a) rozhoduje o zrušení členství a přijetí za člena spolku
b) rozhoduje o změnách stanov spolku
c) kontroluje činnost předsedy
d) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
e) koordinuje činnost spolku
f) svolává valnou hromadu
g) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
h) odpovídá za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
Předseda a místopředseda rady zastupují samostatně spolek navenek a jednají jeho jménem.
K zajištění činnosti spolku může rada zřídit sekretariát spolku.
Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejich členů.
Rada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů rady.
Jestliže se přes opakované nejméně troje svolání v průběhu 3 měsíců nesejde usnášeníschopná
valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

11. Hospodaření spolku
Zdrojem majetku jsou členské příspěvky, dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
dotace, dědictví, granty.
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Za hospodaření odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření včetně účetní závěrky.
Hospodaření se uskutečňuje na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou.

12. Zánik spolku
Spolek zaniká výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora.

13. Závěrečná ustanovení
Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními přepisy.
Stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 5.2.2014, zakládajícími osobami spolku:
Alenou Vildovou, bytem Tučkova 32, Brno 602 00, r.č.: 866207/4245
Veronikou Doskočilovou, bytem Jánošíkova 40, Brno 643 00, r.č.: 845416/3982
Danou Chytilovou, bytem Synalov 38, Lomnice u Tišnova 679 23, r.č.: 655416/0580
Reou Křížovou, Kovářská 2, Brno 602 00, r.č.: 896208/4098
Účinností nabývají dnem zápisu spolku do rejstříků spolků.
Přílohy:
Příloha č. 1) listina osvědčující právní důvod užívání prostor
Příloha č. 2) zápis o ustavující schůzi spolku Solnička
Příloha č. 3) čestné prohlášení členů rady spolku 4 ks

V Brně dne 6.2.2014

..............................................................

..............................................................

Alena Vildová

Veronika Doskočilová

...............................................................
Dana Chytilová

...............................................................
Rea Křížová
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