Stanovy spolku Hrabova.net z.s.
I.
Základní ustanovení
1. Zapsaný spolek - název: „Hrabova.net z.s.“ (dále jen spolek) je dobrovolným, nezávislým
a neziskovým spolkem fyzických osob.
2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění.
3. Sídlem spolku je ulice Poplužní 777/17, Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00.

II.
Činnost spolku
1. Spolek k dosažení svých cílů vyvíjí zejména následující činnosti:
a) Základním cílem spolku je šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér
ve společnosti, sdružovat zájemce o výzkum, vývoj a testování produktů a aplikací v
oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na jejich praktické využití.
b) Provozování informačního systému.
c) Podpora využívání internetu a informačních technologií.
d) Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.
e) Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.
f) Vzájemné poradenství a konzultace členů.
g) Podíl na neziskových projektech jiné fyzické nebo právnické osoby, přispívajících
k dosažení cílů spolku.
h) Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho
projektů.
i) Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
j) K podpoře dosažení svých cílů může spolek vyvíjet podnikatelskou činnost.

III.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle
spolku, popřípadě jsou jí cíle spolku blízké.
2. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká dnem zápisu do seznamu členů.
3. Zájemce o členství se po podání písemné přihlášky do okamžiku zapsání do seznamu členů
se označuje jako čekatel členství. Žadatel o členství může vyjádřit také zájem o členství
ústně, v tomto případě je jeho zájem o členství potvrzen bezhotovostním zaplacením
vstupního členského příspěvku na bankovní účet spolku pod přiděleným variabilním
symbolem. V případě, že členství ve spolku mu bude odmítnuto, je spolek žadateli povinen
mu tento příspěvek vrátit v plné výši na bankovní účet, z něhož byl tento příspěvek zaslán.
4. O vzniku členství rozhoduje Rada. Při rozhodování o přijetí nového člena vezme v úvahu
především doporučení a reference stávajících členů a technické možnosti připojení nového
člena na komunikační infrastrukturu spolku.
5. Vznikem členství vzniká novému členovi povinnost uhradit nevratný vstupní členský
příspěvek na rozvoj infrastruktury spolku a to buď ve výši platné v době podání písemné
přihlášky do spolku nebo v době platné při vzniku členství, přičemž platná je nižší výše. Od
tohoto vstupního příspěvku jsou oproštěni členové, kteří byli dne 24.7.2006 již propojeni do
komunitní sítě CzFree.Net na území Ostravy-Hrabové.
6. Člen spolku má právo podat žádost o pozastavení členství na dobu minimálně 3 měsíců.
7. V době pozastaveného členství nemá člen povinnost platit členské příspěvky a nemá právo
využívat produkty a služby spolku a rozhodovat v orgánech spolku.
8. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů spolku.
9. Členství ve spolku končí:
a) vystoupením člena ze spolku
b) rozhodnutím Rady o vyloučení člena
c) rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena
d) úmrtím člena
e) zánikem spolku
f) převodem členství
10. Rada může rozhodnout o vyloučení člena pouze jestliže:
a) Člen spolku nezaplatil členské poplatky ani po výzvě Rady v dodatečně stanovené lhůtě.
b) Člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo
poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na
možnost vyloučení ze spolku písemně upozorněn radou.

11. V případě, že člen neuhradí v řádném termínu členský příspěvek, může mu být jeho členství
Radou pozastaveno do uhrazení dlužných příspěvků.
12. Zánik nebo pozastavení členství nezbavuje povinnosti uhradit dlužné členské příspěvky.
13. Pro výpočet členského příspěvku se bere jako minimální časové údobí jeden kalendářní
měsíc, přestože člen byl členem pouze po část kalendářního měsíce.
14. Členství ve spolku lze převést na jinou fyzickou osobu s jejím výslovným souhlasem.
Členství nelze převést v případě, že člen, jenž chce převést své členství na jinou osobu, má
nesplacené členské příspěvky či má vůči spolku jiné nesplacené závazky. S převodem
členství musí souhlasit Rada.

IV.
Práva a povinnosti člena
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání Valné hromady, hlasovat na ní a podávat návrhy.
b) volit a být volen do orgánů spolku.
c) využívat, za podmínek stanovených radou, produkty a služby spolku (připojení k lokální
síti a Internetu, přístup k neveřejné části informačního systému spolku, konzultace,
organizační a technická podpora aj.).
d) Navrhovat kontrolu činnosti spolku Kontrolorovi.
2. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku, jakož i všechny interní předpisy a rozhodnutí vydané orgány
spolku.
b) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky.
c) oznamovat změny vlastních údajů, nebo údajů k němu se vztahujících, vedených
v seznamu členů spolku.
d) dle svých schopností a možností přispívat k prospěchu a rozvoji spolku.

V.
Orgány spolku
1. Valná hromada
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
b) Valnou hromadu svolává Rada spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně
dvou měsíců. Rada je však povinna svolat Valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to
alespoň třetina všech členů nebo Kontrolor spolku. V tomto případě je Rada povinna
svolat Valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti se
jmény a podpisy členů žádajících o svolání valné hromady.
c) Valná hromada se svolává oznámením na webových stránkách spolku a oznámením v
lokálních elektronických informačních médiích. Pokud člen doručí písemnou žádost
o jiný způsob informování o konání valné hromady, může být informován i tímto
způsobem. V případě, že tento jiný způsob informování představuje prokazatelné
finanční náklady, můžou jít tyto k tíži člena a člen je je povinen uhradit. Součástí
oznámení je i návrh programu Valné hromady.
d) Valná hromada může být uskutečněna také elektronickou formou. V tomto případě Valná
hromada může probíhat i více dní a členové využívají k výkonu svých práv na Valné
hromadě osobní účet v informačním systému, chráněný heslem, popřípadě dalšími
prostředky zamezujícími použití osobního účtu člena jinou neoprávněnou osobou. Při
elektronické formě Valné hromady se uživatelé nejdříve po předem stanovenou dobu
prezentují v informačním systému spolku a za přítomnost člena na Valné hromadě se
bere jeho prezentace v informačním systému pro probíhající Valnou hromadu. V případě
elektronického průběhu Valné hromady není žádné hlasování tajné a každý hlas je
přiřazen v informačním systému spolku jednotlivým členům.
e) první Valná hromada byla svolána do 90 dnů od data registrace spolku.
f) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
g) Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna 1/5 členů z celkového počtu členů
spolku. Valná hromada může být usnášeníschopná i v případě, jsou-li přítomni všichni
členové Rady a Kontrolor a s usnášeníschopností souhlasí všichni členové Rady,
Kontrolor a nadpoloviční většina přítomných členů. Není-li Valná hromada usnášení
schopná, svolá Rada náhradní Valnou hromadu do 30 dnů. Náhradní Valná hromada je
vždy schopna usnášení.
h) Valnou hromadu vede předsedající určený Radou.
i) na Valné hromadě je nejprve zvolen ověřovatel a poté po případném doplnění i program.
Jednání Valné hromady jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis,
který spolupodepíše zvolený ověřovatel.

j) Výhradně valné hromadě přísluší:
1) Volit z členů rovnou, přímou volbou členy Rady na dobu 5 let.
2) Volit z členů rovnou, přímou volbou Kontrolora na dobu 5 let.
3) Odvolávat hlasováním členy Rady nebo Kontrolora.
4) Zrušit členství členovi
5) Schvalovat výši a četnost členských příspěvků podle návrhu Rady a výši nevratného
vstupního příspěvku na rozvoj infrastruktury spolku.
6) Měnit stanovy. Se změnu stanov musí souhlasit 3/5 většina přítomných členů.
k) Valné hromadě dále přísluší:
1) Schvalovat zprávu Rady o hospodaření a zprávu Kontrolora o revizi činnosti spolku
za uplynulý kalendářní rok.
2) V případě zániku spolku rozhoduje o provedení likvidace a naložení s majetkem
spolku a likvidačním zůstatkem.
3) Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami,
interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.
2. Rada
a) Rada je výkonným orgánem spolku a má pět radních včetně předsedy
b) Radě přísluší:
1) Zvolit ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku.
2) Odvolávat předsedu a místopředsedu spolku.
3) Přijímat interní předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně
svěřených do pravomoci Valné hromady.
4) Rozhodovat o přijetí nových členů spolku, navrhovat Valné hromadě jejich
vyloučení a má právo pozastavit členství členovi, kterého hodlá Valné hromadě
navrhnout k vyloučení.
5) Vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence.
6) Spravovat majetek spolku.
7) Vstupovat do smluvních vztahů v souladu s cílem spolku a to i s členy spolku. V
případě vstupu do smluvního vztahu se členem spolku je nutný souhlas Valné
hromady nebo Kontrolora. Souhlas Kontrolora postačuje pouze, pokud Valná
hromada ke smluvnímu vztahu s daným členem nezaujala negativní stanovisko.
3. Radě dále přísluší:
a) svolávat Valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího
b) podávat Valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření

c) provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, nebo interními předpisy
d) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další
činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku
e) zasedání rady svolává předseda Rady
f) Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů.
g) rozhodnutí Rady jsou ve formě písemné, opatřené podpisy přítomných členů Rady.
Kopii rozhodnutí Rady je Rada povinna zveřejnit do 30 dnů od rozhodnutí na
informačním portále spolku.
h) Rada umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z Valných hromad a rozhodnutí
Rady.
i) Kontrolorovi je Rada povinna umožnit kontrolu účetnictví a dalších materiálů
souvisejících s činností spolku.
j) zprostit člena na určité údobí platby členských příspěvků za obětavou a bezúplatnou
činnost ve prospěch spolku
k) zprostit platby členských příspěvků člena, bezúplatně provozujícího část infrastruktury
spolku, popřípadě soustavně bezúplatně vykonávajícího činnost ve prospěch spolku
4. Předseda Rady
a) je statutárním zástupcem spolku. Zastupuje spolek navenek a jedná jménem spolku ve
všech věcech, respektujíce rozhodnutí Rady nebo Valné hromady.
b) je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná
k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Valné
hromadě.
c) je oprávněn se souhlasem Rady písemně zmocnit některého z členů spolku k výkonu
jednotlivé činnosti příslušné předsedovi Rady. K souhlasu rady k zmocnění je zapotřebí
souhlasu 3/5 radních.
5. Místopředseda Rady (je-li zvolen)
a) zastupuje předsedu ve všech činnostech předsedovi náležejících v případě, že předseda
nemůže svou činnost vykonávat a záležitost nesnese odkladu. Je povinen se řídit
rozhodnutími Rady, Valné hromady, popřípadě pokyny předsedy Rady.
6. Kontrolor
a) je revizním a kontrolním orgánem spolku.
b) je volen Valnou hromadou
c) je povinen vykonávat kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, zejména účetnictví
a financí. Je oprávněn provádět i kontrolu ostatních činností spolku.
d) Valné hromadě předkládá zprávu o kontrole hospodaření za uplynulý kalendářní rok.

e) má právo účastnit se jednání Rady.
f) nesmí být zároveň členem Rady. Funkce Kontrolora a Radního jsou neslučitelné.
7. Společná ustanovení o orgánech spolku.
a) za výkon funkce v orgánech spolku přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů
předsedovi spolku, členům Rady a Kontrolorovi - jedná se o prokazatelné náklady
spojené s komunikací s orgány státní správy, jinými sdruženými organizacemi,
fyzickými a právnickými organizacemi, které jsou spojeny s činností spolku.
b) členové Rady a Kontrolor jsou po dobu výkonu své funkce zproštěni platby členských
příspěvků.
c) Jiné odměny a náhrady, v tomto bodě neuvedené, členové Rady a Kontrolor nepobírají
a nemají na ně nárok.

VI.
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdroje jsou zejména:
a) členské příspěvky, které tvoří zejména pravidelné členské příspěvky a nevratný vstupní
příspěvek na rozvoj infrastruktury spolku
b) dary a jiná plnění fyzických a právnických osob
c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku
d) výnosy z majetku
e) příjmy z jiných finančních zdrojů
2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění
jeho provozu a rozvoje.
3. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.
4. Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními
předpisy.
5. Členové neodpovídají svým majetkem za případný schodek v hospodaření spolku.
6. Spolek neodpovídá za jednání, chování a technické prostředky svých členů ani za následky
vzniklé jejich provozováním.
7. Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonnými předpisy. Účetním
obdobím je kalendářní rok.

8. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Radou nejpozději do konce
února následujícího roku.
9. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá Rada ke schválení Valné
hromadě.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Pro svou činnost vydává spolek interní předpisy.
2. Ukončením členství končí i členství v orgánech spolku.
3. Spolek se hlásí k myšlence komunitní sítě CzFree.Net a považuje se za její součást.
4. Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 26.11.2016. Účinnosti nabývají okamžikem
schválení valnou hromadou a budou zapsány do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Ostravě.

