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STANOVY
ob anského sdružení Ponton, ob anské sdružení

l. 1
Název

Název právnické osoby: Ponton, ob anské sdružení

l. 2
Sídlo

Sídlo právnické osoby: Plze , Podmostní 1, PS  301 12

l. 3
Právní postavení

(1) Ponton, ob anské sdružení (dále jen „sdružení“) je dobrovolné, nezávislé a sdružuje leny na
základ  spole ného zájmu.

(2) Sdružení je právnickou osobou.

l. 4
Poslání a cíl

(1) Posláním sdružení je p ispívat ke zdravému vývoji d tí, mládeže a rodin z nejr zn jších sociálních
a etnických skupin, p edcházet jejich sociálnímu vylou ení a napomáhat k jeho odstra ování.

(2) Sdružení své poslání napl uje prost ednictvím projekt  z oblasti sociální práce, vzd lávání,
zam stnanosti, volného asu, kultury a prevence negativních jev .

(3) Cíle sdružení:
a) poskytovat specifické typy sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle pot eb

cílových skupin,
b) zajiš ovat vzd lávací programy pro d ti, mládež a rodiny nacházející se v nep íznivé sociální

situaci,
c) vytvá et vzd lávací programy p ispívající ke zdravému vývoji d tí a mládeže a k odstra ování

sociálního vylou ení, realizovat nevýd le né vzd lávací aktivity zvyšující kompetence u itel
v oblasti sociální integrace,

d) vytvá et další programy dle pot eb cílových skupin,
e) propojovat zdroje jednotlivc , organizací a spole nosti a zkvalit ovat tak poskytované služby.

(4) Vedlejší inností sdružení je lektorská innost pro školy a instituce.

l. 5
lenství

(1) lenem sdružení se m že stát fyzická osoba, která nejpozd ji v den vzniku lenství dovrší 18 let.

(2) O p ijetí za lena sdružení rozhoduje správní rada na základ  písemné p ihlášky, v níž zájemce
o lenství projeví v li respektovat a napl ovat stanovy sdružení. Proti rozhodnutí správní rady
o nep ijetí za lena se m že zájemce o lenství odvolat ke lenskému shromážd ní. Odvolání se
podává prost ednictvím p edsedy sdružení.
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(3) lenství vzniká po rozhodnutí správní rady o p ijetí dnem zaplacení lenského p ísp vku.
(4) Dokladem o lenství je potvrzení vydané správní radou.

(5) lenství zaniká:
a) písemným oznámením lena o ukon ení lenství,
b) nezaplacením stanoveného lenského p ísp vku v ur ené lh t ,
c) rozhodnutím správní rady o vylou ení ze sdružení pro hrubé porušení stanov nebo jiné

povinnosti vyplývající pro leny z usnesení lenského shromážd ní nebo správní rady,
d) úmrtím lena,
e) zánikem sdružení.

l. 6
Práva a povinnosti len

(1) Každý len sdružení je oprávn n:
a) zú ast ovat se jednání lenského shromážd ní,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgán  sdružení,
d) init návrhy týkající se innosti sdružení a podílet se na jeho innosti,
e) obracet se na orgány sdružení s podn ty a stížnostmi a žádat o jejich vyjád ení,
f) odvolat se proti rozhodnutí správní rady o vylou ení ze sdružení ke lenskému shromážd ní.

(2) Každý len sdružení je povinen:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) dbát na pln ní cíl  a poslání sdružení,
c) platit lenský p ísp vek ve výši a lh t  stanovené lenským shromážd ním,
d) sv domit  vykonávat funkce v orgánech sdružení,
e) ctít dobré jméno sdružení.

l. 7
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) lenské shromážd ní,
b) p edseda,
c) správní rada,
d) kontrolní komise nebo revizor.

l. 8
lenské shromážd ní

(1) lenské shromážd ní je nejvyšším orgánem sdružení.

(2) lenské shromážd ní tvo í všichni lenové sdružení.

(3) Zasedání lenského shromážd ní svolává p edseda nejmén  jedenkrát ro n , zpravidla na návrh
správní rady. P edseda svolá zasedání lenského shromážd ní vždy do 30 dn  poté, kdy o svolání
písemn  požádali nejmén  t i lenové sdružení.

(4) Oznámení o konání zasedání lenského shromážd ní musí být vyv šeno v sídle sdružení nejpozd ji
12 dn  p ed jeho konáním. Nejpozd ji ve stejné lh t  musí být len m p edána nebo odeslána
písemná nebo elektronická pozvánka na zasedání lenského shromážd ní.

(5) lenské shromážd ní má výlu nou pravomoc:
a) rozhodovat o zm n  stanov,
b) rozhodovat o zániku sdružení,
c) volit a odvolávat p edsedu,
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d) volit a odvolávat leny správní rady,
e) rozhodovat o ustavení kontrolní komise nebo revizora,
f) volit a odvolávat leny kontrolní komise nebo revizora,
g) schvalovat rozpo et a záv re ný ú et sdružení,
h) stanovit výši lenského p ísp vku,
i) rozhodovat o odvolání zájemce o lenství proti rozhodnutí správní rady o nep ijetí za lena,
j) rozhodovat o odvolání lena proti rozhodnutí správní rady o vylou ení ze sdružení.

(6) lenské shromážd ní je schopné usnášení, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina len . Hlasovací
právo len  je rovné. O zm n  stanov a o zrušení sdružení rozhoduje lenské shromážd ní
nadpolovi ní v tšinou všech len . V ostatních v cech, pokud stanovy nestanoví jinak, rozhoduje
lenské shromážd ní nadpolovi ní v tšinou p ítomných len . P i rovnosti hlas  rozhoduje hlas
p edsedy.

(7) Ze zasedání lenského shromážd ní musí být po ízen zápis s uvedením jednotlivých usnesení. Zápis
podepisuje zapisovatel, p edseda a ov ovatel zvolený z p ítomných len  sdružení. K zápisu se
p ipojuje listina s podpisy p ítomných len .

l. 9
P edseda

(1) P edseda je statutárním zástupcem sdružení.

(2)  Funk ní období p edsedy je dvouleté. P edseda se automaticky stává lenem správní rady.

(3) P edseda reprezentuje sdružení navenek, ídí zasedání lenského shromážd ní a jednání správní
rady, p ijímá odvolání lena proti rozhodnutí správní rady o vylou ení ze sdružení a odvolání
zájemce o lenství proti rozhodnutí správní rady o nep ijetí za lena. P edseda m že pov it
n kterého z len  správní rady ízením zasedání lenského shromážd ní a jednání správní rady.

(4) Veškeré právn  závazné listiny podepisuje za sdružení p edseda. K podpisu se p ipojuje otisk
razítka.

(5) P edseda m že k výkonu svých pravomocí, s výjimkou pravomocí uvedených v lánku 13,
odstavec (2), zplnomocnit n kterého z len  správní rady nebo výkonného editele. Pov ený len
správní rady nebo výkonný editel je povinen o svých rozhodnutích u in ných v dob  platnosti
zplnomocn ní p edsedu informovat v nejbližší možné dob .

(6) P edseda p edkládá správní rad  na každém jejím jednání seznam právn  závazných dokument
jím podepsaných od data posledního jednání správní rady.

l. 10
Správní rada

(1) Správní rada (dále jen „rada“) je výkonným orgánem sdružení. Za svou innost je odpov dná
lenskému shromážd ní.

(2) Funk ní období rady je dvouleté.

(3) Rada má nejmén  t i leny. Po et len  rady musí být lichý.

(4) Jednání rady m že svolat kterýkoli její len podle pot eby. O svolání jednání rady musí být
informováni všichni její lenové.

(5) Rada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou vyhrazeny do výlu né pravomoci
lenského shromážd ní. Rada p ipravuje a navrhuje program zasedání lenského shromážd ní a

podklady pro jeho rozhodnutí.

(6) Rada je schopná usnášení, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jejích len . Rada rozhoduje
nadpolovi ní v tšinou p ítomných len . P i rovnosti hlas  rozhoduje hlas p edsedy.
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(7) Pro zajišt ní provozních záležitostí a výkon svých rozhodnutí m že rada z ídit funkci výkonného
editele. Rada m že z ídit i další orgány sdružení zejména za ú elem realizace konkrétního úkolu.

(8) Z jednání rady musí být po ízen zápis s uvedením jednotlivých usnesení. Zápis podepisuje
zapisovatel, p edseda a ov ovatel zvolený z p ítomných len  správní rady. K zápisu se p ipojuje
listina s podpisy p ítomných len  rady.

l. 11
Kontrolní komise, revizor

(1) Orgánem vnit ní kontroly sdružení je kontrolní komise (dále jen „komise“) nebo revizor. Komise
nebo revizor jsou za svou innost odpov dní lenskému shromážd ní.

(2) O z ízení komise nebo funkce revizora na p íslušné funk ní období rozhoduje lenské shromážd ní.

(3) Funk ní období komise nebo revizora je dvouleté.

(4) Komise má v p ípad  z ízení t i leny. len komise nem že být sou asn  lenem správní rady.

(5) Komise nebo revizor pr b žn  kontroluje hospoda ení sdružení a upozor uje správní radu na
zjišt né závady, vyjad uje se k návrhu rozpo tu a k záv re nému ú tu a vypracovává zprávy pro
lenské shromážd ní.

l. 12
Výkonný editel

(1) Výkonný editel zajiš uje provozní záležitosti sdružení, koordinuje projekty realizované sdružením,
ídí innost zam stnanc  sdružení a za ízení provozovaných sdružením.

(2) Výkonný editel je zam stnancem sdružení, za svou innost odpovídá správní rad .

(3) Funkce výkonného editele je neslu itelná s lenstvím v kontrolní komisi nebo s funkcí revizora.

(4) Výkonný editel má právo ú astnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

(5) Výkonný editel je povinen na požádání informovat leny správní rady a kontrolní komise nebo
revizora o všech záležitostech jemu sv ených.

(6) V p ípad , že správní rada nez ídí funkci výkonného editele, vykonává pravomoci a povinnosti
výkonného editele stanovené t mito stanovami len správní rady k tomu radou pov ený.

l. 13
Zásady hospoda ení

(1) Sdružení hospoda í v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy a s t mito stanovami.
Nakládání s majetkem sdružení je možné pouze v mezích rozhodnutí jeho k tomu oprávn ných
orgán  a podle rozpo tu na p íslušný rok.

(2) Zdroji pro innost sdružení jsou zejména:
a) dary a p ísp vky právnických a fyzických osob,
b) dotace, granty, nada ní a jiné p ísp vky z ve ejných a nada ních zdroj ,
c) výnosy majetku,
d) p íjmy z vedlejších inností sdružení,
e) lenské p ísp vky, pokud jsou stanoveny.

(3) Napl ování cíl  sdružení není provozováno jako výd le ná innost.

(4) Finan ní prost edky sdružení mohou být uloženy pouze na ú tech tuzemských pen žních ústav .
Právo z ídit a zrušit ú et u pen žního ústavu má p edseda. Podpisové právo má p edseda a výkonný
editel, každý samostatn .
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(5) Za ádné vedení ú etnictví, za vedení pokladny s hmotnou odpov dností za sv ené prost edky
a za pln ní všech povinností v i správci dan , správ  sociálního zabezpe ení, zdravotním
pojiš ovnám a za pln ní dalších povinností vyplývajících z uzav ených smluv odpovídá výkonný
editel, pokud na základ  pracovní i jiné smlouvy nebude pln ní t chto povinností p eneseno na

jiného zam stnance sdružení i ú etního a da ového poradce.

(6) Návrh rozpo tu sdružení na další rok vypracovává výkonný editel v sou innosti se správní radou.
Správní rada p edkládá návrh rozpo tu ke schválení lenskému shromážd ní.

(7) Záv re ný ú et sdružení za uplynulý rok vypracovává výkonný editel v sou innosti se správní
radou. Správní rada p edkládá záv re ný ú et sdružení s vyjád ením kontrolní komise nebo
revizora, je-li takovýto orgán sdružení z ízen, ke schválení lenskému shromážd ní do 30.6. roku
následujícího.

l. 14
Zánik sdružení

(1) Sdružení zaniká na základ  rozhodnutí lenského shromážd ní o zániku sdružení dnem provedení
výmazu sdružení z registru Ministerstva vnitra R.

(2) Rozhodnutí o zániku je platné jen tehdy, pokud obsahuje ustanovení likvidátora, rozhodnutí o jeho
odm n  a jeho písemný souhlas s provedením likvidace.

(3) lenské shromážd ní rozhodne o zp sobu majetkového vypo ádání. Výt žek likvidace musí být
v nován v souladu s posláním sdružení na sociální i humanitární ú ely neziskové organizaci
registrované v eské republice. Nerozhodne-li lenské shromážd ní do 2 m síc  od výzvy
likvidátora lenskému shromážd ní k rozhodnutí o zp sobu majetkového vypo ádání, je likvidátor
oprávn n rozhodnout o výt žku dle výše popsaných princip  samostatn .

(4) len m sdružení v žádném p ípad  nevzniká nárok na majetek sdružení.

l. 15
Záv re ná ustanovení

(1) Na doporu ení správní rady mohou být rozhodnutím lenského shromážd ní jmenováni estní
lenové sdružení z osobností podporujících cíle sdružení. estným lenstvím nevznikají žádná práva

ani povinnosti lena sdružení ur ená t mito stanovami.

(2) Tyto stanovy nahrazují po jejich vzetí na v domí Ministerstvem vnitra R dnem 1.1.2007 p vodní
stanovy sdružení registrované dne 30.10.1996 ve zn ní pozd jších zm n vzatých na v domí dne
12.11.2001. V p ípad , že datum vzetí na v domí t chto stanov Ministerstvem vnitra R bude
pozd jší než 1.1.2007, nahrazují tyto stanovy p vodní stanovy sdružení dnem jejich vzetí na
v domí.

(3) T mito stanovami dochází ke zm n  názvu ob anského sdružení z dosavadního názvu
Spole enství "Za ít spolu" na Ponton, ob anské sdružení.

(4) Fyzické osoby, které byly leny sdružení k 31.12.2006 se považují za leny sdružení podle t chto
stanov. Správní rada vydá stávajícím len m sdružení potvrzení o lenství dle t chto stanov na
svém prvním jednání po nabytí ú innosti t chto stanov.

(5) lenové sdružení p sobící v orgánech sdružení k 31.12.2006 se považují za zvolené podle t chto
stanov.


