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čl r.
Název a sídlo

Název: Caballinus o.s. (dáe jen,,sdružení'o)
Kontakfrú adresa: TerczaKopeckrá" U Klubovny 9ll,,Zbtaslav l56 00

čtz
statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné,lezávislé, sdružující členy na základě spolďného zájmu.
2. Sdruženíje pnívnickou osobou.

čts
cil činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je provozovat a zajišťovat hiporehabilitační aktivity
2. Zatímto účelem bude sdružení usilovat o zajištění finančních prosfiedků a budování záz,emí,
realizaci doprovodných programů (školení, semináře, přednášky)

čl. l
čknství

1. Členem sdružení mohou být &zické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí začLena sdružení roáoduje na zíkladě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Clenství vani.ká dnem přijetí za ě|ena.
4. Členswí zantká:
a) vystoupením člena písemným oanámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u pravnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením člerrství mzakJadé rozhodnutí valné hromady,
e) árrikem sdružení.
5. Dokladem členstvíje potvrzení vydané radou sdružení/dokladem o členstvíje členslcý průkaz
vydaný radou sdružení.

čt. s
Práva a povinnosti členů

t. Člen sdružení máprávo:
a) tičastnit se jedrrrání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgárrů sdruženío
d) obmcet se na orgiány sdnžení s podněty a stížnostrri a žádat o jejich vyjádření,

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
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b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské p říspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovárry zajmy a dobré jméno sdružení.

čt. o
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předsed4

čtl
valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. valnou hromadu tvofi všichni členové sdnžení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvaknít ročně. Rada svolá valnou
hromadu vždy, když o to požádánejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zsjmétto;:
a) roáoduje o anrěniách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zptávu sdružení, rozpočet a roční závěrku
hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) roáoduje o počtu členů rady sdnžení,
e) roáoduje o zrušení členství,
f) roáoduje o zrušení sdružení.
5. Vatná bromada je usnášeníschopnri je-li pfitomna nadpoloviční většina všech členů.
6.Kažóý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7.Valrláhromada roáoduje nazáklraiJré hlasovrfuí. Roztrodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prosá většina přítomných ělerrti. Roáodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je pfijato, jestliže
pro něj hlasují alespoň dvě řetiny všech členů sdružení.

čt. g
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgi{nem sdružení, Werý za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada fidí činnost sd ružení v období mezi zasedáí!ími valné hromaů.
2. Členswí v radě vmikávolbou na valné hromadě mzakJadé náwhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolávápředsed4 v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4x ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro roáodnutí valné hromady,
e) roďroduje o přijetí zaélena sdružení,
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6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho j
7. K zajištění činnosti sdružení může rada ďídit kancelrář sdružení.
8. Rada je usnášeníschopná, jeJi pfitomna nadpoloviění většina všech jejích
9. Rada roáoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
l0. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolárú v průběhu ťí měsíců nesejde
v alná hromada píebítá jeji pravomoci rada.

čt. g
Předseda

l . Předseda naplliuje roáodnutí rudy a zasfupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá
zaměsbrance sdruženi do pracovního poměru a roáoduje o běfuých záležitostech sdružení. Rozsa}r
pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění roáodnutí rady, vedení účefiú evidence a plynulý chod
sdružení.
4. Předseda připravuje podklady projednání rady sdružení.

čt. ro
Zásldy hospodaření

1. Sdnťení hospodaří s movitým i nemovit}m majetkem.
2.Zdtoji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a $ziclcých osobo
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky (pokrrd jsou vybírfuiy),
d) dotace a grm§,
e) příjmy z hiporehabilitační, sportovní a kultumí činnosti,
0 příjmy z vlastní hospodrářské a podnikatelské činnosti,
g) jiné příjmy.
3. Za hospodaření sdružení odpovíd.í rada sdružení, ktení každoročně předkládá valné hromadě
rprávuo hospodaření, včetně účetní ávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního ro4počtu schváleného valnou hromadou.

čt. rr
zántksdružení

l. Sdružení zanká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením rlazáúdadé roáodnutí valné
bromady,
b) roáodnutím Ministerstva vnitra.
2.Zaíllká-|i sdnžení dobrovolnlim rozpŇtěním, roáodne současně valná hromada o způsobu
maj etkového vypořádrání.

čt tz
závérečná ustanovení

l. Sdružení může nazáMadě roáodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má pnivo v souladu s cíli své činnosti obracet se na statní orgány s peticemi.
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