STANOVY SPOLKU
NÁBYTKOVÁ BANKA, Z.S.
IČO: 035 37 269
Článek I
Název spolku
NÁBYTKOVÁ BANKA, Z.S. (dále jen spolek).
Článek II
Sídlo spolku
Bílý Kostel nad Nisou 231, PSČ 463 32 Bílý Kostel nad Nisou
Článek III
Účel spolku
 Charitativní činnost – materiální a nábytková pomoc potřebným, slabým a
nemocným na základě spolupráce se sociálními službami.
 Vytváření veřejných finančních sbírek pro klienty s handicapem
 Formování dětí, mladistvých a dospělých po psychické i sociální stránce, tak
aby se kompenzovaly negativní vlivy současné civilizace spojené s kulturním
prožíváním času.
 Vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a
mládeže, a to organizovaně i neorganizovaně.
 Působení na názor dospělých o důležitosti pohybu v otázce zdravého vývoje
jejich dětí.
 Zvyšování dostupnosti pohybových aktivit, zajišťování pestré nabídky
zájmových činností pro všechny věkové kategorie, a tím i zlepšování životního
stylu a zdraví společnosti.
 Živnostenské oprávnění č. 1 – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona.
 Živnostenské oprávnění č. 2 - Silniční motorová doprava - nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Spolek zřizuje zájmové útvary - kluby, jejichž členové mohou být mladší patnácti let.
Na členy těchto zájmových útvarů se nevztahují práva a povinnosti členů spolku.
Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů spolku
1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.
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2. Členství ve spolku vzniká podáním přihlášky, zaplacením členského příspěvku
a schválením nového člena na členské schůzi spolku. Tímto okamžikem
vznikají práva člena spolku a současně se člen spolku zavazuje plnit základní
povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. Dokladem členství je potvrzení o
členství vydané ředitelem spolku.
3. Práva člena spolku:
a. Podílet se na činnosti spolku.
b. Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku.
c. Volit orgány spolku.
d. Být volen do orgánů spolku.
e. Svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.
4. Povinnosti člena spolku:
a. Dodržovat stanovy spolku.
b. Podílet se na činnosti spolku.
c. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován,
či zvolen.
d. Platit členské příspěvky.
e. Svým jednáním a vystupováním chránit čest a dobrou pověst spolku.
5. Členství spolku zaniká:
a. Doručením písemného oznámení člena spolku o vystoupení ze spolku
(doručuje se k rukám ředitele spolku, na adresu spolku).
b. Rozhodnutím o vyloučení.
c. Úmrtím člena spolku.
d. Zánikem spolku.
Článek V
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem
jedenkrát za 5 let nebo jinak podle potřeby.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční
většina členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou
rovny.
3. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
zejména:
a. Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov.
b. Volí výbor spolku - ředitele, zástupce ředitele, pokladníka a odvolává je.
c. Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období.
d. Přijímá nové členy spolku.
e. Rozhoduje o vyloučení členů spolku.
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f. Rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních.
g. Rozhoduje o provozování kanceláře spolku
h. Rozhoduje o zániku spolku
i. Rozhoduje o volebním období
4. Zasedání členské schůze je svoláváno ředitelkou spolku podle potřeby,
nejméně však jednou za 5 let. Ředitel je povinen svolat do jednoho měsíce
členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů
spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá ředitel členům
spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen
uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní
adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Pozvánku je možné
předat též osobně. V tomto případě pozvaný člen potvrdí na pozvánku datum,
kdy tuto pozvánku obdržel. Součástí informace je návrh programu zasedání.
Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá ředitel
členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv
rozhodnutí výboru spolku.
6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou
schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové
spolku přítomní na zasedání členské schůze.
7. Statutární orán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má tři členy
(ředitel, zástupce ředitele a pokladník) a je volen členskou schůzí veřejnou
volbou na období 5 let.
8. Výbor spolku svolává ředitel spolku, nebo jím pověřený člen výboru.
9. Jménem spolku je oprávněn jednat ředitel.
Článek VI
Správní rok
1. Správní rok je kalendářním rokem. Začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
2. Správní rok je účetním obdobím spolku.
Článek VII
Zásady hospodaření spolku
 Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při
svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými
právními předpisy.
 Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem,
výnosy ze jmění, dotace a sponzorské dary.
 Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

NÁBYTKOVÁ BANKA, Z.S.
Web: https://na-bank.cz/

IČ: 035 372 69
e-mail: info@na-bank.cz

Bílý Kostel 231, 463 32 Bílý Kostel nad Nisou
tel.: +420 775 053 902

 Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení
výboru spolku.
 Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího
správního roku.

1.
2.
3.
4.

Článek VIII
Kontrola hospodaření
Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát
ročně při výroční členské schůzi.
Výroční členskou schůzi svolává ředitel spolku a to stejným způsobem jako
běžnou členskou schůzi spolku.
Výroční členská schůze proběhne vždy v měsíci březnu.
Výroční členská schůze schvaluje účetní závěrku spolku.
Článek IX
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě
rozhodnutí členské schůze spolku,
b. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku.
Článek X
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku
ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.
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