MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s.

Dodatek
ke Stanovám č. 1
Dodatek ke Stanovám č. 1 nahrazuje v plném rozsahu Stanovy spolku
MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s. ze dne 9. 12. 2013

Na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne 27. 11. 2018 Dodatek ke
Stanovám č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 11. 2018.

STANOVY SPOLKU

MOZAYKA
Jedličkův ústav Liberec
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STANOVY spolku
MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ČLÁNEK I
Název a sídlo spolku
1. Název spolku je: MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s. (dále také jen „MOZAYKA“
nebo „spolek MOZAYKA“).
2. Sídlo spolku je na adrese: Lužická 920/7, Liberec I. – Staré Město, PSČ 460 01.

ČLÁNEK II
Statut spolku MOZAYKA, z. s.
1. MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s. je dobrovolný, nevládní, sdružující členy na
základě společného zájmu, je politicky nezávislý, založený na demokratickém principu.
2. MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s., IČ: 02492318, zapsaná v souladu s ust. § 26
a § 125 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve
znění pozdějších předpisů, ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, v oddílu L, vložka 8753, je právnickou osobou ve smyslu ustanovení § 20 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“).
3. MOZAYKA Jedličkův ústav Liberec, z. s. jakožto sdružení podle zákona 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 3045 odst.
1 občanského zákoníku, se již ode dne 27. prosince 2013 považuje za spolek ve smyslu
občanského zákoníku.

ČLÁNEK III
Poslání, hlavní a vedlejší činnost
1. Posláním MOZAYKY je dát člověku s hendikepem možnost začlenit se plnohodnotně do
společnosti. Propojit „zdravý“ svět a „svět s hendikepem“.
2. MOZAYKA svou činnost vyvíjí na území České republiky a Slovenské republiky.
3. Cílovými skupinami činnosti MOZAYKY jsou:
a) Osoby se zdravotním postižením od 3 let
b) Osoby bez zdravotního postižení od 3 let
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4. MOZAYKA své poslání jako hlavní činnost plní tím, že především:
a) Přispívá k dosahování obecného blaha
b) Přetváří společnost na základě šíření dobrovolně veřejně prospěšných činností
c) Podporuje harmonický rozvoj duchovní podstaty člověka, vedoucí ke svobodnému
poznávání sebe sama a tím k vytváření pozitivního vztahu k celé lidské společnosti
d) Nalézá nové cesty aktivního zapojení lidí s hendikepem do pracovních pozic
a navazuje spolupráci s potenciálními zaměstnavateli
e) Šíří pozitivní myšlenky jednoty lidí bez ohledu na hendikep
f) Propojuje „zdravý“ svět a „svět s hendikepem“
g) Mění pohled na možnosti volnočasových aktivit lidí s hendikepem
5. K naplňování své hlavní činnosti MOZAYKA zejména:
a) Organizuje a realizuje programy pro rozvoj dovedností člověka
b) Vytváří prostor pro realizaci rozvoje dovedností člověka
c) Pořádá pobyty pro lidi s hendikepem i bez hendikepu v České republice i zahraničí
d) Organizuje pobyty s programem rozvíjejícím osobnost člověka
e) Spolupracuje s organizacemi, včetně orgánů státní správy a samosprávy, které mají
společný zájem nebo mohou přispět k pozitivní změně zkvalitnění života lidí
s hendikepem i bez hendikepu
f) Spolupracuje s organizací Jedličkův ústav, příspěvková organizace (Liberec)
g) Organizuje kulturně vzdělávací akce, osvětová setkání, konference pro šíření
a naplňování cílů spolku
h) Vytváří náplně pro volnočasové aktivity
i) Poskytuje služby relaxace a regenerace
6. MOZAYKA může k zajištění svého poslání a hlavního předmětu činnosti poskytovat
služby a provádět jinou výdělečnou činnost.
7. Vedlejším předmětem činnosti je zejména:
a) Vzdělávací aktivity, poradenství, lektorská činnost
b) Prodej drobných a propagačních předmětů (dárkové předměty)
c) Provozování webové stránky
d) Organizování dražeb

ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

ČLÁNEK IV
Členství
1. Členství se rozlišuje na:
a) Řádné
b) Čestné
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Řádné členství
1. Členem spolku MOZAYKA se může stát fyzická i právnická osoba, která souhlasí se
Stanovami a cíli spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
2. O přijetí za člena rozhoduje na základě návrhu jednoho z členů spolku, nebo na žádost
uchazeče o členství, valná hromada většinou hlasů svých členů.
Čestné členství
1. Čestnými členy spolku MOZAYKA se mohou stát významné osobnosti ČR i jiného státu
na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., které souhlasí a podporují cíle spolku
MOZAYKA po schválení valnou hromadou.
2. O udělení čestného členství rozhoduje na návrh některého člena, valná hromada, stejně tak
i o jeho ukončení.
3. Podmínkou udělení čestného členství je souhlas osoby, které má být čestné členství
uděleno.
4. Čestné členství opravňuje podílet se na právech člena MOZAYKA ve schváleném rozsahu
dle platné vnitřní normy.
Zánik členství
1. Zánik členství:
a) Vystoupením člena písemným oznámením
b) Úmrtím člena
c) Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
d) Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování Stanov, jiných
vnitřních norem, usnesení nebo rozhodnutí orgánů MOZAYKY
e) Vyškrtnutím z důvodu nezaplaceného stanoveného členského příspěvku, a to pokud
příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečnou stanovenou
lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn
f) Zánikem spolku
ČLÁNEK V
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a) Účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích
b) Volit orgány spolku a být do nich volen
c) Účastnit se na činnosti spolku
d) Být informován o činnosti spolku
e) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti MOZAYKA
2. Člen má povinnost:
a) Dodržovat Stanovy a ostatní vnitřní normy a jednat v souladu s cíli spolku
b) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
c) Platit řádně a včas členské příspěvky
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ORGANIZACE MOZAYKA

ČLÁNEK VI
Orgány spolku MOZAYKA
1. Orgány spolku MOZAYKA jsou:
o Valná hromada jako nejvyšší orgán
o Předseda a místopředseda spolku MOZAYKA jako orgán statutární a výkonný
o Dozorčí rada jako orgán kontrolní
Článek VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku MOZAYKA.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku MOZAYKA.
3. Valnou hromadu svolává předseda nebo místopředseda spolku podle potřeby, nejméně
však jednou ročně. Valná hromada musí být svolána vždy, když o to požádá nejméně
třetina členů spolku. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dní před zasedáním valné
hromady.
4. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na elektronickou adresu,
nebo na adresu bydliště.
5. Valná hromada zejména:
a) Volí a odvolává předsedu a místopředsedu spolku
b) Volí a odvolává členy dozorčí rady
c) Schvaluje Stanovy spolku a jejich změny
d) Schvaluje úkoly pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet, účetní závěrku
a výsledek hospodaření, výši členských příspěvků a způsob platby
e) Projednává zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulé období
f) Rozhoduje o zrušení spolku MOZAYKA
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá předseda nebo místopředseda spolku
mimořádnou valnou hromadu, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně Stanov a o zrušení
spolku MOZAYKA je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných
členů spolku MOZAYKA.
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Článek VIII
Předseda a místopředseda
1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány spolku MOZAYKA a zastupují spolek
navenek.
2. Předseda a místopředseda jsou výkonným orgánem, který řídí spolek MOZAYKA
v období mezi zasedáními valné hromady. Předseda a místopředseda jsou oprávněni
rozhodovat o všech věcech spolku, které nejsou vyhrazeny k rozhodování valné hromadě.

Článek IX
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem spolku MOZAYKA. Při své činnosti se řídí
Stanovami spolku MOZAYKA, usneseními valné hromady a příslušnými právními
normami.
2. Dozorčí rada spolku MOZAYKA je samostatným a nezávislým orgánem a je odpovědná
pouze valné hromadě, jíž podává zprávu o své činnosti.
3. Dozorčí rada má tři členy. Předseda dozorčí rady je volen členy dozorčí rady.
4. Dozorčí rada zejména:
a) Průběžně kontroluje plnění usnesení valné hromady
b) Sleduje dodržování Stanov spolku MOZAYKA a ostatních vnitřních norem v rámci
celého spolku
c) Průběžně provádí kontrolu hospodaření spolku MOZAYKA
d) Kontroluje nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými
z veřejných zdrojů
e) Vyhotovuje zápis z její kontrolní činnosti, minimálně jednou ročně

ČLÁNEK X
Jednání
1. Jménem spolku MOZAYKA jedná, podepisuje a spolek navenek zastupuje předseda
a místopředseda samostatně, nebo jiný pověřený člen. Pověření se prokazuje plnou mocí.

MAJETEK

ČLÁNEK XI
Majetek a hospodaření spolku
1. Majetek spolku MOZAYKA tvoří finanční prostředky, věci a majetková práva, včetně
práv k výsledkům duševní činnosti.
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2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) Členské příspěvky
b) Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) Dotace státu, krajů, měst, obcí
d) Projekty a granty
e) Příspěvky z veřejných rozpočtů
f) Výnosy majetku
g) Prostředky získané vlastní činností, přičemž zůstává podmínkou, že se MOZAYKA
neorientuje na vytváření zisku, ale získává prostředky pouze jako vedlejší aspekt
svého působení a používá je výhradně na krytí nákladů spojených s fungováním
spolku MOZAYKA.
3. Spolek MOZAYKA může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou
osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku MOZAYKA v souladu
s formami činností podle těchto Stanov a rozpočtu.
5. Prostředky spolku MOZAYKA slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů spolku
MOZAYKA. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku
MOZAYKA je vlastnictvím spolku jako celku.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XII
Zánik spolku MOZAYKA
1. Spolek MOZAYKA zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
z rozhodnutí valné hromady.
2. Zaniká-li spolek MOZAYKA dobrovolným rozpuštěním, provede se majetková likvidace.
O jejím způsobu a použití likvidačního zůstatku rozhodne valná hromada. Likvidaci
provede likvidační komise zvolená valnou hromadou.

Článek XIII
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Stanovy lze doplňovat či měnit pouze formou číslovaných dodatků, schválených
valnou hromadou.
2. Spolek MOZAYKA může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vnitřní normy
spolku MOZAYKA.
3. Tyto Stanovy jsou platné a účinné jejich schválením.
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