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PAVEL CARBOL

Stanovy spolku
Opavskem bez bariér, z.s.
Čl. 1
Název a sídlo
1. Název spolku je: „Opavskem bez bariér, z.s.“ (dále jen „spolek“).
2. Sídlo spolku je: Na Dvorku 213, 747 69 Pustá Polom, okr. Opava

Čl. 2
Postavení, účel, cíle a působnost spolku
1. Postavení spolku je dobrovolné, nepolitické a otevřené v budoucnosti
sdružovat členy na základě společného zájmu.
2. Účelem spolku je udržování a rozšiřování projektu Opava bez bariér,
jehož hlavní činnosti je Mapování a kategorizace přístupnosti objektů
(dále jen „MKPO“) pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
3. Cíle spolku jsou spojené s účelem podpory udržitelnosti a
životaschopnosti projektu Opava bez bariér – „MKPO“ a rozšiřování jeho
další činnosti na celý region Opavska.
Související cíle spolku jsou:
a) rozšířit „MKPO“ o mapování a kategorizaci pozemních komunikací
jako chodníky, přechody a stezky,
b) tyto data přenášet a aktualizovat v digitální mapě přístupnosti,
c) rozvíjet spolupráci se zástupci Statutárního města Opava,
d) pravidelně informovat osoby s omezenou schopnosti pohybu o
aktuální činnosti v projektu Opava bez bariér,
e) poskytovat poradenství při odstraňování architektonických,
technických a dopravních bariér,
f) zvyšování kvality odbornosti a vzdělávání asistentů pro „MKPO“,
g) předávat novým i stávajícím asistentům v „MKPO“ nové poznatky a
informace spojené s „MKPO“,
h) rozvíjet spolupráci s Pražskou organizaci vozíčkářů (dále jen
„POV“), jakožto majitelem licence pro provádění „MKPO“, na
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úrovní úzké spolupráce jako člen Pracovní skupiny, pravidelně se
zúčastňovat seminářů Pracovních skupin za účelem získávání
nových poznatku v legislativě Ministerstva pro místní rozvoj (dále
jen „MMR“),
i) rozvíjet spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením
České republiky (dále jen „NRZP ČR“), hlavním cílem odstraňování
dopravních bariér,
j) rozvíjet spolupráci s NRZP ČR na projektu Euroklíč.
4. Za tímto účelem a cílí spolek zajistí:
a) odpovídající podmínky pro naplnění cílů spolku,
b) osoby v pracovněprávním vztahu, asistenty a dobrovolné
pracovníky,
c) potřebné finanční prostředky,
d) naváže a bude rozšiřovat spolupráci s příslušnými orgány státní
správy, zastupiteli měst a obcí v regionu Opavska,
e) pravidelnou prezentaci činnosti spolku v projektu Opava bez
bariér.
5. Působnost spolku je na území celého regionu Opavska.

Čl. 3
Členství
Vznik a zánik členství
1. Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
2. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba
s trvalým pobytem na území regionu Opavska, která svůj souhlas se
stanovami vyjádří v písemné přihlášce, bude podporovat cíle spolku,
dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze
spolku.
3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě písemné
přihlášky.
4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena
spolku.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na
adresu sídla spolku,
b) doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou
schůzi,
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku.
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6. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí Členské schůze, jestliže
a) opakovaně porušuje členské povinnosti,
b) dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či
cílí spolku,
c) opakovaně a prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.
7. Členství může být:
a) řádné
b) čestné

Čl. 4
Práva a povinnosti členů
1. Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) být informován o činnosti spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
d) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný,
e) čestný člen má právo podílet se na činnosti spolku bez možnosti
ovlivnit chod spolku,
f) kdykoli ze spolku vystoupit.

2. Povinnosti člena je:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývajících z úkolů, kterými je
ve spolku pověřen,
c) plně respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Čl. 5
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Orgány spolku
Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán, Předseda, jako
statutární orgán a Místopředseda.

1. Členská schůze
a) skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku,
b) volí a odvolává ze svého středu Předsedu,
c) je svolávána Předsedou nejméně dvakrát za dvanáct měsíců, a to
doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena
spolku,
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
f) mění stanovy spolku,
g) rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku a vyloučení člena ze
spolku,
h) projednává, rozhoduje, o podnětech, návrzích a stížnostech členů
spolku,
i) schvaluje roční rozpočet,
j) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
k) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
l) rozhoduje o všech věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,
m) je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech
členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,
n) volí Místopředsedu,
o) není-li usnášeníschopná, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového
zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude
stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu
řádného zasedání Členské schůze. Toto náhradní zasedání Členské
schůze je vždy usnášeníschopné,
p) jednání Členské schůze jsou neveřejná,
q) z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán
všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů
nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj
podpis.
r) funkční období nejvyššího orgánu je 5 let
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2. Předseda
a) je statutárním orgánem spolku,
b) jedná jménem spolku, zastupuje spolek navenek a rozhoduje o
záležitosti fungování spolku,
c) pro platnost rozhodnutí o jakémkoliv převodu či výběru finančních
prostředků z účtu nebo pokladny spolku je vyžadováno schválení
místopředsedou spolku,
d) je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7
dnů po zániku funkce Předsedy je předat Místopředsedovi.
e) předsednictví začíná dnem zvolení členskou schůzi do funkce,
f) funkční období je 5 let,
g) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za
spolek,
h) pověřuje Plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,
i) Předsedovi přísluší:
1. navrhovat vnitřní předpisy spolku,
2. vést seznam členů spolku
3. spravovat majetek spolku
4. svolává a vede členskou schůzi nejméně dvakrát za
dvanáct měsíců,
5. podávat Členské schůzi zprávu o výsledcích
hospodaření.
j) předsednictví Předsedy končí dnem odvolání Členkou schůzi,
dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního
období,
k) Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů
z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů
souvisejících s činností spolku.
3. Místopředseda
a) zastupuje Předsedu spolku v době jeho neschopnosti či
nemožnosti vykonávat funkci,
b) po odstoupení, odvolání, úmrtí či zániku mandátu Předsedy je
statutárním orgánem spolku,
c) koordinuje činnost spolku.
d) funkční období je 5 let
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Čl. 6
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím Členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na
základě rozhodnutí Členské schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2. Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku
Členská schůze.

Čl. 7
Závěrečné ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musí být přijaté všemi členy
Členské schůze.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány
s peticemi a žádostmi.
4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní
předpisy.
5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Pusté Polomi 1. května 2019

Zakladatelé:
Pavel Carbol

……………………………………………

Lenka Carbolová ……………………………………………
Jiří Carbol

……………………………………………

Stránka 6 z 6

