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DÄ›tskÃ½ klub PalcÃ¡t

Stanovy obÄ•anského sdruÅ¾ení DÄ›tský klub Palcát Lánov
1. Úvodní ustanovení
Název: DÄ›tský klub Palcát
Sídlo: ProstÅ™ední Lánov 155, 543 41 LÁNOV
2. Právní postavení
DÄ›tský klub Palcát je nezávislé, neziskové a nepolitické sdruÅ¾ení dÄ›tí, mládeÅ¾e a
dospÄ›lých se spoleÄ•ným zájmem vzniklé podle zákona Ä•.83/1990 Sb. o sdruÅ¾ování obÄ•anÅ¯ a souvisejících pÅ™edpisÅ¯.
DÄ›tský klub Palcát je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ÄŒeské republiky dne 11. 11. 1991.
Existence obÄ•anského sdruÅ¾ení DÄ›tský klub Palcát není Ä•asovÄ› omezena.
3.
Cíle DÄ›tského klubu Palcát
Podpora Ä•inností, které vedou k smysluplnému
vyuÅ¾ití volného Ä•asu dÄ›tí a mládeÅ¾e. Propagace aktivit vedoucích ke správnému vyuÅ¾ití volného Ä•asu.
Rozvoj talentu a zájmu dÄ›tí a mládeÅ¾e o práci ve sdÄ›lovacích prostÅ™edcích, kulturu, sport a ochranu pÅ™írody.
Nabízení aktivního zapojení organizovaných i neorganizovaných dÄ›tí a mládeÅ¾e do projektÅ¯ volného Ä•asu DÄ›tského klubu
Palcát.
Svým programem pomáhat v boji proti kriminalitÄ›, neÅ¾ádoucím druhÅ¯m závislostí a dal&scaron;ím sociálnÄ› patogenním
jevÅ¯m, které na mladou generaci pÅ¯sobí.
4. ÄŒlenství
Vzhledem k tomu, Å¾e DÄ›tský klub Palcát organizuje Ä•innosti pro tzv. "dÄ›ti z ulice", tvoÅ™í Ä•lenskou
základnu pouze Rada.
ÄŒlenem Rady se mÅ¯Å¾e stát kaÅ¾dý, kdo o to projeví zájem, souhlasí se stanovami a zaplatí Ä•lenské pÅ™íspÄ›vky.
ÄŒlenství vzniká podáním pÅ™ihlá&scaron;ky a zaplacením Ä•lenského pÅ™íspÄ›vku. Dokladem Ä•lenství je platný prÅ¯ka
ÄŒlenství zaniká:
-rozhodnutím Ä•lena o vystoupení nebo nezaplacením Ä•lenského pÅ™íspÄ›vku
-úmrtím Ä•lena
-neplnÄ›ním základních Ä•lenských povinností
-zánikem DÄ›tského klubu Palcát
ÄŒestným Ä•lenem DÄ›tského klubu Palcát mÅ¯Å¾e být právnická nebo fyzická osoba, která se výraznÄ› zaslouÅ¾ila o
naplÅˆování cílÅ¯ DÄ›tského klubu Palcát.
5. Orgány sdruÅ¾ení
Jediným orgánem je Rada
6. Rada
Rada je vrcholným orgánem DÄ›tského klubu Palcát. Je tvoÅ™ena Ä•leny obÄ•anského sdruÅ¾ení
DÄ›tský klub Palcát. Rada volí Å™editele, pÅ™edsedu a zástupce pÅ™edsedy. KaÅ¾dý z nich má právo samostatnÄ› jednat
jménem obÄ•anského sdruÅ¾ení DÄ›tský klub Palcát. Podpisové právo mají tÅ™i zvolení Ä•lenové Rady star&scaron;í 18 let.
VÄ›kové sloÅ¾ení Ä•lenÅ¯ Rady: 3 Ä•lenové do 18 let, 4 Ä•lenové star&scaron;í 18 let.
Rada se schází pravidelnÄ› 1x roÄ•nÄ›. V pÅ™ípadÄ› nutnosti mÅ¯Å¾e být mimoÅ™ádnÄ› svolána. Radu svolává Å™editel, pÅ
nebo zástupce pÅ™edsedy. Rada je usná&scaron;ení schopná, jestliÅ¾e se sejde nadpoloviÄ•ní vÄ›t&scaron;ina Ä•lenÅ¯ Rady.
Rada: a/ schvaluje zprávu o Ä•innosti a hospodaÅ™ení za uplynulý rok
b/ Å™e&scaron;í finanÄ•ní otázky
c/ schvaluje plán Ä•innosti
d/ rozhoduje o zmÄ›nÄ› stanov
e/ rozhoduje o vý&scaron;i Ä•lenských pÅ™íspÄ›vkÅ¯
Závazným dokumentem Rady je usnesení , se kterým musí souhlasit nadpoloviÄ•ní vÄ›t&scaron;ina Ä•lenÅ¯ Rady PrÅ¯bÄ›h
jednání Rady je zaznamenán v zápise. Rada plní povinnosti zamÄ›stnavatele vÅ¯Ä•i zamÄ›stnancÅ¯m a externím
spolupracovníkÅ¯m DÄ›tského klubu Palcát. Rada schvaluje Ä•estné Ä•lenství.
7.
Revizní komise
Vykonává kontrolní a revizní Ä•innost. Kontroluje dodrÅ¾ování
stanov DÄ›tského klubu Palcát a hospodaÅ™ení. Zprávu o kontrolní a revizní Ä•innosti pÅ™edkládá na schÅ¯zi Rady. Revizní
komise je tÅ™íÄ•lenná. ÄŒlenství v revizní komisi je nesluÄ•itelné se Ä•lenstvím v jiných orgánech DÄ›tského klubu Palcát.
8. OrganizaÄ•ní struktura DÄ›tského klubu Palcát
DÄ›tský klub Palcát nabízí dÄ›tem a mládeÅ¾i aktivní vyuÅ¾ití volného Ä•asu v následujících oblastech:
a/ rozhlasové vysílání
b/ kulturnÄ› - zábavné akce
c/ ochotnické divadlo
d/ ochrana pÅ™írody
KaÅ¾dou oblast Å™ídí vedoucí - Ä•len rady.
9. Zásady hospodaÅ™ení
DÄ›tský klub Palcát samostatnÄ› hospodaÅ™í s movitým a nemovitým majetkem a vede úÄ•etnict
podle obecnÄ› platného závazného pÅ™edpisu.
Zdroje majetku jsou zejména:
- Ä•lenské pÅ™íspÄ›vky
- dary a pÅ™íspÄ›vky fyzických Ä•i právnických osob
- dotace a granty
- pÅ™íjmy z Ä•inností pÅ™i naplÅˆování cílÅ¯ a projektÅ¯ DÄ›tského klubu Palcát
Hlavním nástrojem zabezpeÄ•ení Å™ádného hospodaÅ™ení je rozpoÄ•et schválený nadpoloviÄ•ní vÄ›t&scaron;inou Ä•lenÅ
DílÄ•í rozpoÄ•ty na jednotlivé akce sestavují vedoucí jednotlivých projektÅ¯ PÅ™íjmy a výdaje nad 10 000,- KÄ• musí schválit
nadpoloviÄ•ní vÄ›t&scaron;ina Ä•lenÅ¯ DÄ›tského klubu Palcát.
10. Zánik
DÄ›tského klubu Palcát
DÄ›tský klub Palcát mÅ¯Å¾e zaniknout
rozpu&scaron;tÄ›ním nebo dobrovolným slouÄ•ením s jiným sdruÅ¾ením. K zániku mÅ¯Å¾e taky dojít rozhodnutím Ministerstva
vnitra ÄŒR nebo soudu. O zániku DÄ›tského klubu Palcát, o zpÅ¯sobu likvidace majetku a ustanovení likvidátora
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rozhoduje Rada nadpoloviÄ•ní vÄ›t&scaron;inou hlasÅ¯ Ä•lenÅ¯.
V pÅ™ípadÄ› zániku DÄ›tského klubu Palcát bez právního nástupce musí být provedena likvidace podle ustanovení & 70 75 obchodního zákoníku a souvisejících pÅ™edpisÅ¯. LikvidaÄ•ní zÅ¯statek mÅ¯Å¾e být darován obÄ•anskému sdruÅ¾ení se s
nebo podobným zamÄ›Å™ením
11. ZávÄ›reÄ•né ustanovení

Stanovy lze mÄ›nit pouze rozhodnutím Rady pÅ™ijatým nadpoloviÄ•ní vÄ›t&scaron;inou pÅ™ítomných Ä•lenÅ¯.
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