Stanovy spolku Klub mladých diabetiků, z. s.
a. Název a sídlo klubu
Klub mladých diabetiků, z. s.
Ratibořská 1444/55
Opava 5 74705
b. Účel spolku
1. Podpora a pomoc osobám s diabetem mellitus (dále jen DM) a jiným autoimunitním
onemocněním a jejich rodinným příslušníkům vyrovnat se s tímto celoživotním
onemocněním.
2. Organizování edukačních pobytů a volnočasových aktivit především pro děti a mladistvé
s DM.
3. Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními, které o nemocné s DM a jiným
autoimunitním onemocněním pečují.
4. Společná setkání a vzájemné vyměňování zkušeností mezi členy spolku.
5. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
c. Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a) účastnit se pořádaných akcí spolku
b) podávat návrhy a připomínky radě spolku
c) účastnit se členské schůze jednou ročně
d) osobu mladší 18 let zastupuje jeho zákonný zástupce
2. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku
b) respektovat rozhodnutí rady spolku
c) dbát na to aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno
spolku
3. Členství ve spolku skončí
a) dobrovolným vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení
o ukončení členství spolku
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí rady o vyloučení člena ze spolku;
rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen porušuje stanovy nebo
zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění účelů spolku
d) zánikem spolku
d. Statutární orgán
1. Statutární orgán je rada spolku.
2. Rada spolku je výkonným orgánem a zároveň nejvyšším orgánem spolku.
3. Rada spolku je tvořena pěti členy spolku.
4. Členem rady spolku může být pouze člen spolku.
5. Zakladatelé spolku tvoří výkonnou radu spolku. Nový člen do rady spolku může být zvolen
pouze hlasy nadpoloviční většiny výkonné rady spolku.
6. Odvolání člena rady spolku může být pouze hlasy nadpoloviční většiny výkonné rady
spolku.
7. Členství ve spolku vzniká přijetím přihlášky členem rady spolku a vystavením členského
průkazu spolku, který vydává rada spolku.
8. Funkční období člena rady spolku je na dobu neurčitou s výjimkou jeho odvolání výkonnou
radou spolku.
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9. Veškerá rozhodnutí spolku (rozhodnutí tykající se členství, hospodaření, činnosti a změny
stanov spolku) jsou přijata na základě nadpoloviční většiny hlasů rady spolku (hlasování se
musí zúčastnit všichni členové rady spolku).
10. Předsedu volí a odvolává výkonná rada spolku. Předseda naplňuje rozhodnutí rady spolku
a zastupuje spolek navenek.
11. Členskou schůzi svolává předseda jednou ročně, minimálně 30 dnů před konáním schůze.
e. Závěrečná ustanovení
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí rady spolku
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
V Ostravě dne 9. 11. 2016
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