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Stanovy KIMák o.s

cl. 1
Základní ustanovení

Název: KIMák o. s. (dále jen,,sdruŽení..)
SídIo: Přístavní 19, Praha 7, PSČ 170 00
Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. MůŽe byt
organizací nebo s nimi spolupracovat.

CT.2
činnost sdružení

Poslání: SdruŽení pořádá volnočasové a integrační aktivity pro lidi
kombinovaným zdravotním postiŽením a jejňh přátele.
Cíle:
zprostředkovávat svépomoc mezi členy a přáteli sdruŽení,
rcalizovat aktivity, které by byly pro eiený se zdravotním postiŽením nedostup nébezorganizačního a personálního zai ištění.
akcemi přispívat k integraci mezi populací se zdravotním postiŽením abezněj,informacemi podporovat sociální'allerouání lidí se zdrav otnimpostiŽením.

2.1

2.2
s tělesným a

3.1

c l .3
Členství

Členství ve sdruŽen i má tŤifotmv:
členství řádné - členem sdru?ffie fyzickáosoba starší 18 let se všemi právy apovinnostmi členů '
členství čestné - členem.sdru žení je fyzickáosoba starší 18 let se všemi právy apovinnostmi členů s výjimkou ptáceni členských pří'pěuků,
členství kolektivní - členem je právnická o,o6u , pi,ó*,'c uymezenou dohodou.Členství vznikápřrjeiím pis."nne prir'iastv V;;konnýmuýuo,.-. Podáním přihláškyke členství v sdruŽení člen vyjadřuje svůj ,oui,tu. .. stÁuur,'i a činností sdruŽení. o
&*ě členství rozhoduje Výkonný výbor.
Členství zaniká:
vystoupením člena písemným oznámením:
úmrtím člena;
zruŠením čl enství na zák|adě rozhodnutí Výkonného výboru,
zánikem sdruŽení.
Každý člen má právo:
podílet se na veškeré činnosti sdruŽení.
být informován o činnosti sdruŽení.
podávat orgánům sdruŽení náměty a připomínky a žádat jejich vyjádření,volit a bý volen do orgánů sdruŽení.
Clen má povinnosti:
dodrŽovat Stanovy a Vnitřní pravidla sdruŽení.
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Čt.l

4'I Orgány sdruŽení jsou:
- Valná hromada - nejvyšší orgán členů,
- Výkonný výbor - výkonný orgán odpovědný Valné hromadě sloŽený z funkcí:předseda, místopředseda, hospodář.
- Revizní komisař - kontrolní órsán.

4,2 Statutárními zástupci sdruŽeni jsou funkcionáři:- předseda,
- místopředseda,
- hospodář.

Každá z těchto osob je oprávněna jednat samostatně za sdružení navenek (ve vztahuk třetím osobám). Tyto oioby (funkcionaři'p;k;."u plnou odpovědnost za svéjednání jmýnem sdruŽení, výp\ývající' priúusny.h právních předpisů' ato vŽdy vrozsahu, v jakém se ta která ósoba ( nkcio"ár; íu piisl.,šném;eanani (úkonu) podlí.4.3 Vnitřní pravidla sdruŽení se schvaiuji vatno., tr,ámadou, nesmí být v rozporu seStanovami sdruŽení a s právním řádeň ČR.
Vnitřní předpisy js ou záuazné pro všechny členy. Jejich nedodrŽení múŽe mít za

ffiTi" 
vyloučení ze sdruŽení. o porušeni vniírruch předpisů.o,noau;. Výkonný

ct. s
Valná hromada

5.l Valná hromada je nejvyšším orgánem sdruŽení a tvoří ji všichni členové sdruŽení.5.2 Schůze va|né hromaáyle suolái.ína Výkonným uýbo,.,o podle potřeby, nejméně všaklx za2 roky. o pořádání Valnétromaáy *u'i uyí inrormávan ň;;i Jl."prokazatelným způsobem nejméně l4 d;í pieaem. Na Žádost l/3 člerrů sdruŽení musíVýkonný výbor svolat mimořádnou schůzi vamJnromady do l měsíce od doručenížádosti.
5.3 Valná hromada je usnášeníschopná zapŤítomnosti nadpoloviční většiny všech č1enůKIMu. Není-li usnášeníschopná, svoláie v náhradním termínu. Každýčlen můŽepověřitjinou osobu, aby ho žastupovala.
5.4 Při změně Stanov, odvolání členů Výkonného výboru arevizníhokomisaře je propřijetí nutná 2l3 většinapřítomných trtasri '.r'u., u.ostatních případech více jak I12.5.5 Jednání schůze Vj1né hromady iídi pr.d,.au' n.uo;i* pověřený předsedající schůzeValné hromady. Z jednání se pořizuje 'ápil, i.i;;ý"Áar'uzayčlen právo nahlíŽet včetnějeho příloh.
5.6 Do kompetencí Valné hromady patři zejména:- rozhodovat o změně Stanov sdruŽení,

- volit na období.4 let členy Výkonného výboru a revizního komisaře,- schvalovat pro budoucí období úkoly sdruŽení, uň.rni pravidla sdružení a výŠičlenských příspěvků,
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6.1

6.2

- usnášet se o návrzích členů na schůzi Valné hromady, ,/' . '.' 
,}i- rozhodovat o zániku sdruŽení a jeho finančním u -ujáttouém vypořádái{íť 

i 
''".!lltl 

?í''\

čr. o \ i:.íi'i!:j
VÝkonnÝ'výbor '.\ '] ':",*l,ř,, '

\Výkonný výbor je výkonným orgánem sdruŽení' který zabezpečuje zejmena'o\Iňili- -""úkolů v období mezi jednotlivými Valnými n,omaoaÁi.
Výkonný výbor je volen Valnou hromadou z členů sdruŽení na období 4 let. Funkčníobdobí se můŽe 

9n{9vat Kterýkoliv člen sdruŽení můŽe na Valné hromaděnavrhnout odvolání č]enů Výkonného výboru. Každýtakový návrh ptocházíhlasováním. V případě rczignace vice než 112 člewiV;;konneho výboru rnusí předsedasvolat schůzi Valné hromadv. 
-.--- J vJuvru rl lLlĎ.

Výkonný výbor má lichý póe"t členů, mezi něž vždy patŤipředseda, místopředseda ahospodář.

6.7

6.6

6.5

6.3

'#il];;; ;;;#:: ž:Til;"' se pořizuj ezáois.  kterÝ ie r t:z l t l ržóÁÁn! 1,  ^^L1:. l '^.-- l  yt

IJ::::/JI''::: ]::^'iT:1,*oť1' za učastlvšech tri elenů. K přij etí platného

$:.*"":.^Y:::'fl:|"^Y!,or:'Se Ťídí 'zákony ČR, Stanovarni sdruŽení, rozhodnutími>vL wLgtLt, IULII

Y^l"\"'i11".|':,-:y-b-o,." 
a Valné hr9mady a doporučeni-i..ui,,'ího komisaře.

:?y,i'' který je navyžád,ání k nahlédnutí členům KIMu.

;:l.;:ilJ lj;:#l""Yo"?,:' e tie b a dvo u hl as ů. úeá'' "íň. ;' ffi ; ilÍioř'i,: uo,''per-rollam (obvykle e-mailem).
Do kompetencí Výkonného výboru patří zejména:- svolávat Valnou hromadu.

- zabezpečovat plnění rozhodnutí a usnesení Valné hromady'- písemně pověřovat jiného člena sdruŽení k zajištění konkrétních aktivit,- dohlíŽet na řádnou péči o majetek ana veškeiou hospodářskou činnost sdruŽení,

,'#:flil:H*""x1]*'p'o 
'.hů,i Valné r,.o.uoí, u tálr.o"usim o činnosti sdruŽení, a

- rozhodovat o přijetí a vyloučení člena sdružení, o formě členství.

Čl.l
Předseda/kyně sdružení

Předsedaje statutární zástupce a nejvyšší výkonná funkce sdruŽení, člen Výkonnéhovýboru volený Valnou hromadou.
Do kompetencí předsedy patří zejména:
zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem,
vést schůze Valné hromadv.
organizovat a řídit schůze Vykonneho výboru,

;J#."o. 
rezignace člena Výkonného,,ýbo.u zastávat jeho funkci do následujících

zpracovávat Výroční zprávu sdruŽení zakaždý kalendářní rok'manipulovat s bankovním kontem a finanční ňotouo'li,áruŽení.

6.4

7 .1

7.2

ct .8
Místopředseda/kvně sdružení
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Místopředseda je člen'Výkonného výboru volený Valnou hromadou. zutup{$*řl;rpředsedu sdruŽení, pokud ho tím pověří nebo polud předseda rezignuie. /^3- --.*- ' 
o+}'

Dokompetencímístopředsedy patřizejména: 
-..^..-./,5. 

1^jí.t's,1i\ 
-9'.\,

zastupovat sdružení navenek a jednat jeho jménem, i " \'}:*.\s:i '
být aktivním členem Výkonného výbóru a plnit jello úkoly, \ \-*l..Yrlmanipulovat s bankovním kontem a finanční hoiovostí sdiuŽení. \, ,i: 

-u.,
..,_*_!**-.'

ČLq
Hospodář/ka sdružení

Hospodář je člen Výkonného výboru volený Valnou hromadou, odpovědný zahospodaření sdruŽení.
Do kompetencí hospodáře patří zejména:
- vést účetnictví sdruŽení dle aktuálních právních předpisů,- Vypťacovávat účetrrí uzávěrky apředkládat daňové piizná,iVýkonného výboru,- zpracovávat zptávy o hospodaření jako součást vyůeni zprávy,- manipulovat s bankovním kontem á finanční hotovostí sdruŽení.

cl. 10
Revizní komisař/ka sdružení

10.1 Revizní komisař je kontrolním orgánem sdruŽení voleným Valnou hromadou.10.2 Clenové a funkci-onáři sdruŽení jňu povinni , ..ui,nirn komisařem v průběhu kontrolyspolupracovat a poskytovat mu potřebné informace.
10.3 Do kompetencí reviznílro komisaře patří zejména:- kontrolovat, zdačinnost orgánů sdrůŽení u"t'o'poauiení probíhá v souladu s obecněplatnými předpisy, vnitřními pravidly sdruŽenia rozhodnutími Valné hromady aVýkonného výboru,

- předávat písemné závěry ze svých kontrol Výkonnému výboru, který je povinenpřijmout opatření k nápravě,
- předkládat Valné hromadě Revizní zptávu,ke které jsou připojena případná stanoviskaodpovědných osob,
- podepisovat Výroční zprávu spolu s předsedou.

Čt. tt

1 1.1 Hospodaření sdruŽení s finančními prostředky a vlastním majetkem podléhá obecnězávaznýmprávním předpisům, Stanovám a pásláni sd ružení.11,2 Příjmy sdruŽení js o,,yiží,ány na zajisteni einnosti sdruŽení apocházíz těchtozdrojů:
- přtjmy z vlastní činnosti a z&ojů (tj. vybírání členských příspěvků, poplatky za akcepořádané sdruŽením, apod')
. dotace státu a jiné f,tnance veřejné správy,
- peněŽité a věcné dary (včetně du:ů sponzorských) od fyzickýcha právnických osob,

' výnosy zveÍejnýchsbírek, benefičnich akct apoí.
1 l.3 Výdaje sdruŽení jsou v souladu s poslání. u .iti sdruŽení. Výdaje nad 100'000,- Kčschvalují a podepisují 2 členové Ýykonného ,,vuoru.

8.1

8.2

9 .1

9.2
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12.1
12.2

cL.12
Zánik sdružení

KIM zaniká j ednomyslným rozhodnutím Valné hromady.
o vyrovnání fi nančních a maj etkoý ch záv azkttrozhodne Valná

{roÍsf 16
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