STANOVY SPOLKU
Čl. I
Název, sídlo
1. Název spolku: “ABATAB, spolek pro péči o rodinu“ (dále jen “spolek” či
„ABATAB“)
2. Sídlo spolku je: Nová 101, Choteč, 533 04
Čl. II
Poslání
ABATAB je spolek na pomoc sociálně i jinak ohroženým rodinám a dětem.
Čl. III
Hlavní činnost
Hlavní směry činnosti:
1. poskytování sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách,
2. výkon sociálně právní ochrany dětí podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí,
3. podpora náhradní rodinné péče.
Čl. IV
Členství
1. Členem spolku jsou zakladatelé a dále se členem může stát zaměstnanec, který se
ztotožňuje s posláním a činností spolku. Členem nemůže být ten, kdo jedná nebo
jednal v rozporu se zájmy spolku a jeho posláním.
2. O přijetí nebo nepřijetí za člena rozhoduje Schůze zakladatelů na základě písemné
přihlášky.
3. Práva a povinnosti členů
1) Právem člena je:
a) podílet se na činnosti spolku
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
d) kdykoli ze spolku vystoupit.
2) Povinností člena je:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku
pověřen,
c) respektovat rozhodnutí orgánů spolku, včetně rozhodnutí o placení členských
příspěvků.
Čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou Předseda a Schůze zakladatelů.
1) Schůze zakladatelů
a) skládá se ze zakladatelů spolku,
b) volí a odvolává ze svého středu Předsedu,
c) je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát 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,
g)
rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
h) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
i)
schvaluje roční plán výdajů,
j)
schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
k) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
l)
rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,
m) je schopna usnášení, je-li přítomna většina všech členů a rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,
n) není-li schopná usnášení, 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. Toto náhradní zasedání Schůze
zakladatelů je vždy usnášeníschopné,
o) jednání Schůze zakladatelů jsou neveřejná; 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,
p) v případě vystoupení zakladatele ze spolku je volený jeho nástupce všemi členy
spolku. Rozhoduje nadpoloviční většina všech hlasů spolku. Hlasování probíhá
formou vyplnění a odevzdání hlasovacího lístku vyhotoveného Schůzí zakladatelů.
2) Předseda
a) je statutárním orgánem spolku,
b) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování
spolku. Pro platnost rozhodnutí o nakládání s majetkem spolku v hodnotě převyšující
částku 100.000 Kč se vyžaduje souhlas dalšího zakladatele.
c) je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku
funkce Předsedy je předat dalšímu zakladateli a pokud to není možné, je povinen o ně
pečovat s péčí řádného hospodáře.
d) předsednictví začíná dnem zvolením do funkce,
e) funkční období je 5 let,
f) činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,
g) pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,
h) Předsedovi přísluší:
1. navrhovat vnitřní předpisy spolku,
2. vést seznam členů spolku,
3. spravovat majetek spolku,
4. svolává a vede schůzi zakladatelů nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,
5. podává schůzi zakladatelů zprávu o výsledcích hospodaření,
i)
Předsednictví Předsedy končí dnem vypršením funkčního období,
odstoupením, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vystoupením předsedy ze spolku.
j)
Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,
jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.
3) V době neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci předsedy spolku jej
zastupují zbývající zakladatelé společně.

Čl. VI
Zánik
1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím Schůze zakladatelů,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí Schůze zakladatelů,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku Schůze
zakladatelů.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2) Jakékoliv doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy
Schůze zakladatelů.
3) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní
předpisy.
4) Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.
Na tomto znění stanov se shodli zakladatelé dne 14.7.2015.

