Ride2sCool, z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.

Název spolku je Ride2sCool, z.s. (dále jen „spolek“), IČO spolku je 228 55 734.
Jde o spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb., a jako takový je
právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu vymezeného v jeho účelu. Spolek byl původně založen podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, nyní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem
Spolek má své sídlo v Chropyni, na adrese Záříčí 168, 768 11 Chropyně.
Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
Čl. II
Účel spolku

Účelem spolku, který je naplňován činnostmi spolku vymezenými ve stanovách, je zejména pro
žáky a studenty ve větších městech České republiky zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklistickou
dostupnost základních, středních a vysokých škol, a to prostřednictvím uceleného programu a
dalších vhodných nástrojů na celkovou podporu cyklistiky, vytvořených za tímto účelem spolkem.
To vše z důvodů podpory a rozvoje osobnosti člověka, zejména dětí a dospívající mládeže tak, aby
jim byly prostřednictvím podpory cyklistické dostupnosti škol vytvořeny positivní návyky, a to jak
tělesného, tak duševního charakteru a došlo tak k celkovému rozvoji občanské společnosti, to vše
při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
1.

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů a příznivců. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:
a) Spolek pro děti a mládež zajišťuje možnosti, aby se dopravovali bezpečně do škol na
kole bez doprovodu rodičů, a tím i snaha usnadnit rodičům ranní starosti,
b) Podpora zdravého rozvoje dětí, jejich zájmu o tento sport a orientace ve městě,
c) Podpora vytváření možných tras zajišťujících bezpečnou a atraktivní cyklistickou
dostupnost škol pro její žáky, studenty a zaměstnance.
d) Vytváření a podpora lifestylové kultury umožňující identifikaci studentů a
pedagogických pracovníků s projektem, přičemž tato kultura musí být samostatně
dlouhodobě životaschopná a saturovaná zevnitř,

e) Podpora projektování, designu a realizace zázemí projektu propojujícího jednotlivé
prvky do komplexního dlouhodobě funkčního systému,
f) Realizace průzkumu, plánování a přípravy zajištění cyklistické dostupnosti škol pomocí
ankety, pozorování, výzkumu a rešerší, ve značné míře samotnými studenty v rámci
dílčích projektů středoškolské a vysokoškolské odborné činnosti, a na základě toho
stanovení vhodných, dostupných a bezpečných cest pro naplňování účelu spolku.
g) Rozvíjení sportovních možností v Olomouci a okolí, zejména pro děti a mládež,
h) Organizační, poradenskou, zprostředkovatelskou, průvodcovskou, vzdělávací a
vydavatelskou činnost v oblasti cyklistiky a její propagace mezi dětmi a mladými lidmi,
i v oblastech podpory jiných sportovních aktivit a aktivního životního stylu.
i) Organizovat cyklistické a jiné aktivity zaměřené na podporu aktivního životního stylu
a sportu, a zároveň pořádat společenské, vzdělávací a kulturní akce a zájezdy za účelem
podpory cyklistiky.
j) Vydávat video a audio nahrávky, periodické i neperiodické publikace a jiné tiskoviny,
a zabezpečovat tímto i jinými způsoby účinnou propagaci své činnosti mezi širokou
veřejnost.
k) Spolupracovat s vysokými školami, za účelem navázání spolupráce při zajištění
cyklistické dostupnosti základních škol, a to zejména formou umožnění výkonu praxe
studentů vysokých škol v rámci činnosti spolku,
l) Budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní, sociální a jiná zařízení na podporu
dosažení účelu spolku, která bude spolek vlastnit nebo užívat, a tím vytvářet vlastní
materiální podmínky pro svoji sportovní, kulturní, vzdělávací, zájmovou, vědeckou
činnost tak, aby tato zařízení byla k dispozici všem členům spolku a případně zájemcům
z řad veřejnosti,
m) V rámci aktivit spolku vést děti a mládeže k pozitivním občanským postojům,
zdravému způsobu života, samostatnosti, zodpovědnosti a rozvoji morálně-volných
vlastností tak, aby se vyhýbala společensky nežádoucím sociálně-patologickým jevům
(drogové závislosti, alkoholismus, gamblerství, nemocnosti, obezitě, nezaměstnanosti,
násilí, kriminalitě atp.) a vnímala smysl pro tradici, odpovědnost a toleranci,
n) Pečovat o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, spolek dbá o praktické
uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky, zvláště pak vzájemné
úcty, respektování, důstojnosti, čímž přispívá rekultivaci veřejného života v České
republice,
o) Hájit zájmy svých členů uvnitř i navenek, za tímto účelem spolek spolupracuje s orgány
obce, státu, samosprávnými územními celky, s ostatními organizacemi a dalšími
fyzickými a právnickými osobami,
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a
sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, nebo právnická osoba, která
sympatizuje s účelem a činnostmi spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné
na jinou osobu a nepřechází na právního nástupce.
2. Členský poplatek a jeho splatnost určí předsednictvo rozhodnutím na své schůzi.

3. Členství ve spolku vznikána základě řádně podané písemné přihlášky, která může být vyplněna
a podána i v elektronické podobě na webových stránkách spolku a schválením této přihlášky
předsednictvem spolku. Na vznik členství ve spolku není právní nárok, pokud tedy
předsednictvo přihlášku neschválí, členství nevznikne. Přihlášením se k členství ve spolku dává
tato osoba najevo, že souhlasí se zněním stanov a vnitřních předpisů spolku a zavazuje se je
dodržovat.
4. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání předsednictva spolku
b) volit předsednictvo spolku v případě, že členové nového předsednictva nejsou zvoleni
postupem podle čl. VII odst. 2 a být volen do funkce člena předsednictva, pokud je tento
člen starší 18 let
c) být na dotaz informován o dění ve spolku,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a jeho orgánů zaslané na adresu
spolku, a to vždy v písemné formě.
e) aktivně se podílet na činnosti spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, zejména se podílet
na zajišťování a kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních
prostředků ze získané dotace,
5. Člen spolku má povinnost:
a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
b) dodržovat stanovy, plnit rozhodnutí orgánů spolku,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní předpisy a dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) zúčastnit se schůze předsednictva spolku, na kterou byl výslovně pozván některým orgánem
spolku,
e) podílet se na praktické činnosti spolku,
f) platit členské příspěvky.
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku, přičemž spolek zároveň neručí za dluhy jeho
členů.
7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
Čl. V
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena ze spolku,
b) úmrtím nebo zánikem člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena.
2. V případě vystoupení člena ze spolku dochází k zániku členství doručením oznámení
předsedovi spolku.
3. Předsednictvo spolku může vyloučit člena spolku pouze v případě, že tento člen:
a) opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy nebo
ohrožuje řádné plnění poslání spolku, zejména nezaplatí členský příspěvek,

b) neplní své podstatné povinnosti, přestože byl na toto písemné upozorněn a již marně uběhla
přiměřená lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků,
c) vykonává činnosti, které jsou v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku nebo
odporuje účelu spolku,
d) z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Čl. VI
Orgány spolku
1. Orgány spolku tvoří předsednictvo a předseda spolku.
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku, jejich funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.
Čl. VII
Předsednictvo spolku
1. Předsednictvo spolku je nejvyšším orgánem spolku, který se skládá z 5 členů starších 18-ti let.
Členové předsednictva jsou voleni a jejich funkční období je pětileté.
2. Volbu členů nového předsednictva provedou členové dosavadního předsednictva, přičemž
opakovaná volba a zvolení stejné osoby za člena předsednictva jsou možné. V případě, že
nedojde ke zvolení členů předsednictva před koncem funkčního období, automaticky se funkční
období předsednictva prodlužuje o dobu, která uplyne od konce funkčního období po nejbližší
zasedání předsednictva, při kterém dojde ke zvolení nového předsednictva.
3. Funkce členů předsednictva zaniká smrtí člena předsednictva, jeho odvoláním předsednictvem,
nebo odstoupením člena předsednictva. V případě odstoupení člena předsednictva zaniká jeho
funkce dojitím prohlášení o odstoupení do sídla spolku.
4. Předsednictvo se schází nejméně jednou ročně, případně častěji podle potřeby. Rozhoduje
nadpoloviční většinou všech hlasů, a to o všech záležitostech spolku, zejména volí a odvolává
členy předsednictva, volí a odvolává předsedu spolku, schvaluje změny stanov a vnitřní
předpisy spolku, rozhoduje o přechodu nebo převodu nemovitého majetku spolku a rozhoduje
o zániku spolku. Při hlasování se nepřihlíží k hlasu toho člena předsednictva, o jehož právech
a povinnostech je rozhodováno.
5. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku, vyjma situace, kdy je při hlasování
rozhodováno o právech a povinnostech předsedy spolku, pak je nutné věc znovu projednat a
znovu o ní hlasovat. Pokud dojde opět k rovnosti hlasů, hlasuje se tajnou volbou, pokud se ani
takto nerozhodne, rozhodne los.
6. Předsednictvo je povinno projednat veškeré návrhy a podněty členů spolku, které byly řádně
doručeny předsednictvu na adresu sídla spolku, a rozhodnout o nich nejpozději do 1 měsíce od
tohoto doručení. O tomto rozhodnutí je předsednictvo povinno informovat člena spolku, který
tento návrh či podnět podal.
7. V případě náhlého ukončení činnosti celého předsednictva spolku bez předchozího zvolení
požadovaného počtu členů předsednictva tak, aby byla zachována řádná činnost tohoto orgánu,
provedou volbu předsednictva členové spolku starší 18-ti let, kteří se za tímto účelem sejdou
bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k náhlému ukončení činnosti celého předsednictva.

Novými členy předsednictva se mohou stát pouze členové spolku starší 18-ti let. Při hlasování
se nepřihlíží k hlasu člena spolku, o jehož právech a povinnostech má být rozhodováno.
8. První volbu předsednictva, které je jako nejvyšší orgán zakotveno v těchto stanovách, provede
valná hromada spolku jakožto nejvyšší orgán spolku dle stanov předchozích, a to v případě, že
valná hromada schválí tyto stanovy. O veškerých dalších věcech bude již rozhodovat nově
zvolené předsednictvo.
Čl. VIII
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek samostatně. Předseda je oprávněn
za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených
s fungováním spolku, včetně uzavírání smluv se zaměstnanci a jinými pracovníky spolku a
včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého (s tímto je oprávněn nakládat
pouze po předchozím schválení ze strany předsednictva spolku), a to tak, že k názvu spolku
připojí svůj podpis. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec
spolku.
2. Předseda je volen a odvoláván předsednictvem spolku z řad předsednictva spolku. Funkční
období je 5 let. Pro zvolení nebo odvolání předsedy je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů
členů předsednictva, přičemž k hlasu toho člena, který má být zvolen předsedou, se nepřihlíží.
V případě, že nedojde ke zvolení nového předsedy spolku, prodlužuje se funkční období
předsedy automaticky o dobu od uplynutí jeho funkčního období do nejbližšího zasedání
předsednictva, na kterém dojde k nové volbě a zvolení předsedy spolku.
3. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími a pokyny předsednictva jakožto
nejvyššího orgánu spolku.
4. Omezit jednatelské oprávnění předsedy spolku lze jen rozhodnutím předsednictva spolku nebo
stanovami, toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy spolku.
6. Předseda je povinen:
a) rozhodovat o běžných otázkách spolku, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím
rozhodnutím vyhrazeny předsednictvu,
b) připravovat, svolávat a vést schůze předsednictva spolku,
c) vést řádně agendu orgánů spolku a seznam členů spolku,
d) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
e) zajišťovat a kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,
f) archivovat veškeré zápisy ze schůzí předsednictva spolku po dobu nejméně pěti let,
g) jednou za rok předložit předsednictvu spolku ke schválení zprávu o činnosti spolku a roční
vyúčtování za předcházející rok.
Čl. IX
Majetek spolku

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů,
z darů, ze státních příspěvků, nadačních grantů a dotací, z příjmů ze svých činností a účelu a z
výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k
financování činností naplňujících výše specifikovaný účel a činnosti spolku a k vytváření
potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí
to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo
charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na
základě platných smluv, či rozhodnutí orgánů.
4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného
naplňování účelu spolku.
5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá předseda spolku nebo člen
spolku jím pověřený k nakládání s majetkem v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních
předpisů spolku.
6. Předsednictvo vydá a schválí vnitřní směrnici spolku, která bude upravovat otázku hospodaření
s majetkem spolku. Předsednictvo spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu,
zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě
o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
7. Výše a způsob placení členských příspěvku budou upraveny vnitřním předpisem, který bude
stanovovat výši a způsob placení vždy na rok. Předsednictvo vydá tento vnitřní předpis vždy
nejpozději do konce roku, který předchází roku, na který má být předpis vydán.
Čl. X
Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím na
základě rozhodnutí předsednictva spolku nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Po
zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace, po jejímž provedení sestaví
likvidátor zprávu o provedení likvidace spolu s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku a
předloží ji předsednictvu spolku ke schválení. Pokud spolek zanikne s právním nástupcem,
bude likvidační zůstatek poukázán tomuto nástupnickému subjektu, popř. více právním
nástupcům rovným dílem, nerozhodne-li předsednictvo spolku jinak.
2. V případě zániku spolku bez právního nástupce je jeho majetek po vypořádání závazků
rozdělen mezi členy spolku rovným dílem, pokud předsednictvo nestanoví jiný způsob tohoto
rozdělení.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Hlavním prostředkem sloužícím pro komunikaci a informovanost členů spolku, orgánů spolku
a veřejnosti o všech podstatných skutečnostech, které souvisejí s chodem a budoucím vývojem
spolku, jsou webové stránky spolku, jejichž adresa je: http://www.ride2scool.cz/.

2. Toto znění stanov bylo schváleno schůzí valné hromady konané dne 1. 9. 2016 v Olomouci, a
to způsobem upraveným pro změnu stanov ve stanovách původních a okamžikem jejich
schválení nabývají tyto stanovy účinnosti.
3. Tento spolek vznikl jako právnická osoba dnem registrace stanov ve smyslu zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, a jeho první registrace byla provedena dne16. září 2010. Od 1. 1.
2014 je tento spolek zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka
15071.
4. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem.

V Olomouci dne 12. 9. 2016

…………………………………………..
Předseda spolku

