Stanovy Bohemia patchwork klub, zapsaný spolek
Článek 1.
Úvodní ustanovení
Název spolku:
Sídlo spolku:
IČ:
Spisová značka:

Bohemia patchwork klub z.s
Na Malovance 531/16, Střešovice, 169 00 Praha 6
27039307
L16950 vedená u Městského soudu v Praze

Článek 2.
Statut spolku
Zapsaný spolek je dobrovolný, nevládní a nezávislý spolek a sdružuje členy na základě
jejich společného zájmu k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.
Článek 3.
Účel spolku
Cílem zapsaného spolku je sdružovat osoby se zájmem o ruční práci – patchwork a quilting,
současný quilt a další textilní techniky, propagace a popularizace širokého spektra ručních
pracích, umožnění vzdělávání a předávání zkušeností a dovedností v textilních technikách,
spolupráce s neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy, zajištění dostupných
prostor pro textilní aktivity, organizační podpora a zejména pořádání kulturních akcí (výstavy,
vzdělávací pobyty apod.) a realizace dílčích projektů s pomocí grantů a sponzorů.
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Článek 4.
Členství
Členem zapsaného spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby, které písemně
potvrdí souhlas se stanovami a cíli spolku, a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku.
Členství vzniká po vyplnění a podání elektronické přihlášky žadatelem o členství a úhradě
členského příspěvku. Výbor si osobuje právo nepřijmout za člena žadatele, který
jednoznačně nesleduje cíle spolku, ale cíle jiné. Pro členy mladší 18 let je nutný souhlas
zákonného zástupce, který je informován a souhlasí se stanovami a cíli spolku.
Členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) zrušením právnické osoby
c) dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení
d) nezaplacením členského příspěvku po písemném upomenutí a vyloučením člena
valnou hromadou
e) zánikem zapsaného spolku
Evidenci přihlášek členů vede výbor spolku.
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Článek 5.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo
a) aktivně se podílet na činnosti spolku
b) zúčastnit se jednání členských schůzí a Valné hromady
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky
d) volit a být volen do orgánů spolku
2. Člen má povinnosti
a) řídit se stanovami spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou
e) dbát na dobré jméno spolku a nepoškozovat jeho zájmy
Článek 6.
Orgány spolku
V rámci zapsaného spolku existují tyto statutární orgány:
1. Valná hromada
2. Výbor spolku
Článek 7.
Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, která se koná nejméně jednou ročně. Svolává ji
Výbor spolku nebo minimálně 3 členové spolku.
1. Působnost Valné hromady:
a) schvaluje stanovy spolku nebo jejich změny
b) schvaluje roční uzávěrku hospodaření a rozpočet spolku
c) volí členy Výboru spolku
d) určuje výši členského příspěvku
e) rozhoduje o zrušení členství
f) rozhoduje o zrušení spolku
g) určuje cíle a úkoly spolku na následující období
2. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku

a) rozhoduje na základě hlasování, každý člen má jeden hlas
b) přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů
c) se svolává ústně na pravidelných schůzích členů spolku a zveřejněním na webových
stránkách spolku alespoň 30 dnů před jejím konáním
Článek 8.
Výbor spolku
Statutárním orgánem spolku je Výbor spolku, který má 5 členů zvolených na Valné hromadě,
funkční období 5 let, jeho členem může být jen člen spolku.
Činnost výboru:
1. členové výboru volí mezi sebou předsedu, místopředsedu a tajemníka spolku.
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schází se podle potřeby
řídí a koordinuje činnost spolku
výbor spolku svolává předseda, v její nepřítomnosti místopředseda spolku
svolává Valnou hromadu a zpracovává podklady pro Valnou hromadu
připravuje a účastní se jménem spolku jednání s jinými subjekty

Předseda, místopředseda a tajemník jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně, vždy
však v souladu se stanovami. O svém jednání jménem spolku je každý člen Výboru povinen
informovat ostatní členy Výboru na jeho nejbližším zasedání.

Článek 9.
Zásady hospodaření
1. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku
Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) granty a projekty
c) dotace státu, krajů, měst, obcí
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku
e) příspěvky členů
f) výnosy z majetku
2. Výbor spolku odpovídá za hospodaření, vede přehlednou evidenci nakládání s finančními
prostředky a každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o tomto hospodaření. Finanční
prostředky jsou uloženy na transparentním účtu spolku vedeném u Raiffeisenbank a.s.,
příp. hotovost v pokladně spolku.
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Článek 10.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné
hromady
b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí státních orgánů
2. V případě zániku spolku dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o
způsobu
majetkového vypořádání.
Článek 11.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku, mohou být měněny Valnou hromadou na
návrh
Výboru spolku.
2. Stanovy byly projednány a schváleny na Valné hromadě dne 6. června 2022 a tímto dnem
nabývají platnosti a účinnosti.
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