Stanovy MDA RIDE, z. s.
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: MDA RIDE z. s.
2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5
3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou
k právnímu jednání.
4. MDA RIDE, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková
organizace působící na celém území České republiky.
5. 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
Cíle a hlavní činnosti spolku
1. Osvěta v oblasti problematiky nervosvalových onemocnění.
2. Spolek pořádá veřejné sbírky, společenské, kulturní, sportovní a
dobročinné akce, jejichž výtěžek je použit na individuální pomoc
především lidem postiženým svalovou dystrofií, ale může být
poskytnut i lidem s jiným zdravotním postižením.
3. Výtěžek z těchto akcí může být také poskytnut na podporu činnosti
organizacím sdružujícím občany s nervosvalovým onemocněním.
4. Z výtěžku mohou být podporováni lékaři či zdravotnická zařízení,
která se zabývají problematikou svalové dystrofie.
5. Další činnosti vedoucí k naplnění cílů spolku, či s nimi související.

Čl. III
Vedlejší činnost spolku
1. Spolek může podnikat, vykonávat hospodářskou či jinou výdělečnou
činnost. Zisk z této činnosti je určen na podporu hlavní činnosti a k
úhradě nákladů na správu spolku.
Čl. IV.
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická
či právnická osoba, na základě písemné přihlášky, schválené
výborem.
2. Z rozhodnutí výboru může být občan či právnická osoba přijata za
čestného člena. Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské
příspěvky a nemá aktivní ani pasivní volební právo.
3. Členství zaniká vystoupením, úmrtím člena nebo jeho vyloučením na
základě rozhodnutí výboru z důvodu neplnění členských povinností.
Čl. V.
Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo
a) Volit a být volen do orgánů spolku.
b) Podílet se na činnosti spolku.
c) Obracet se s připomínkami, stížnostmi a podněty na orgány
spolku a požadovat vysvětlení.

2. Člen je povinen
a) Svým chováním a odbornými vědomostmi napomáhat k
dosažení cílů spolku, nepoškozovat zájmy a dobré jméno
spolku.
b) Dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku.
c) Platit členské příspěvky, jejichž výše bude stanovena výborem.
d) Při organizování akce pod hlavičkou spolku, s použitím jeho
názvu či loga je člen povinen veškeré náležitosti takové akce
konzultovat předem s výborem, nebo třetí osobou, která bude
výborem pověřená.
3. Členové neručí za dluhy spolku.
Čl. VI.
Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena
uvádějí následující údaje: Přidělené evidenční číslo, jméno a příjmení,
datum narození, bydliště, telefonické kontakty, e-mailový kontakt a
datum přijetí za člena spolku.
2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda. Předseda provede
zápis nového člena do seznamu členů spolku ve lhůtě 30 dnů od
vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve
lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 30 dnů výpis ze seznamu členů
každému členovi, který o výpis požádá. Výpis se může týkat jen údajů
o členovi, který o něj žádá.
4. Seznam členů spolku je neveřejný.

Čl. VII
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je výbor.
a) V čele spolku stojí pětičlenný výbor volený členskou základnou.
b) Schvaluje nadpoloviční většinou hlasů rozpočet organizace,
kontroluje jeho plnění. Hospodaří s finančními prostředky,
rozhoduje o jejich použití.
c) Schvaluje stanovy a jejich doplňky, stanovuje výši členských
příspěvků.
d) Informuje o své práci členskou základnu, řeší případné
připomínky a stížnosti členů.
e) Výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci spolku.
Zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem, každý
samostatně. O své činnosti informují výbor.
f) Výbor zajišťuje pro vedení účetní evidence odborného
pracovníka.
g) Schází se nejméně 3x ročně a je usnášení schopný, pokud je
přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2. Činnost spolku řídí předseda.
a) Rozhoduje o záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny
jinému orgánu spolku.
b) Zodpovídá za svolání schůze členů, za včasné hrazení závazků a
vymáhání pohledávek spolku, vedení evidence členů,
schvalování projektů s použitím názvu loga spolku, sestavuje
rozpočet a předkládá ho k rozhodnutí výboru.

c) Předseda spolku plní úkoly vedoucího organizace ve smyslu
pracovně právních a dalších obecně závazných předpisů a spolu
s místopředsedou jako jediní mají podpisové právo.
d) Volební období výboru je pětileté. Právo volit a být volen má
každý člen spolku po dosažení věku 18 let. Členové výboru
mohou být voleni opětovně.
e) Člen výboru může z funkce odstoupit písemným oznámením,
jeho funkční období pak končí dnem, kdy tuto skutečnost vzala
na vědomí členská schůze, člen výboru může být členskou
schůzí odvolán, jeho funkce pak končí dnem, ke kterému byl
odvolán. Funkce člena výboru končí též uplynutím funkčního
období, nebo ukončením členství ve spolku.
f) Výbor pracuje bez nároku na odměnu, případnou odměnu a její
výši schvaluje členská schůze na návrh výkonného výboru.
Členům výboru jsou z prostředků spolku hrazeny jejich
náklady, které musí být účelně vynaložené v souvislosti s
výkonem jejich funkce a doložené daňovými doklady.
g) Výbor má právo pověřit organizací jednotlivých činností spolku
třetí osobu a to jak fyzickou, tak právnickou, na základě plné
moci podepsané předsedou spolku.
h) Jednání výboru svolává a řídí předseda. Mimořádné zasedání
výboru může být svoláno na žádost kteréhokoli jeho člena.
Čl. VIII
Volby
1. Volební období výboru je pětileté.
2. Volby probíhají na členské schůzi, která je svolána nejméně dva
měsíce před skončením volebního období stávajícího výboru.
3. Volby probíhají tajným hlasováním.
4. Právo volit a být volen má člen po dosažení 18 let věku.

Čl. IX
Majetek a hospodaření
1. Majetek spolku lze užívat zejména ve prospěch cílů činnosti dle čl. II
této smlouvy a k činnostem daným těmito stanovami.
2. Spolek má tyto zdroje příjmů: peněžité a jiné dary od právnických
nebo fyzických osob, příspěvky členů, benefiční akce, jiné příjmy.
3. Spolek má založený účet u peněžního ústavu. Podpisové právo k
tomuto účtu má vždy předseda a místopředseda.
4. Při zániku spolku bude majetek spolku přednostně předán spolku,
nebo fondu, či nadaci podporující občany s nervosvalovými
onemocněními, případně jiné organizaci podporující těžce tělesné
postižené.
5. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy,
Čl. X
Zánik spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě
rozhodnutí výboru nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. V případě zániku spolku ustaví výbor likvidační komisi, která provede
majetkové vyrovnání.
Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení rejstříkovým
soudem.
2. Náležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními
zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 304/2013 Sb., zákon o
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů.

