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Stanovy  

 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 
Název:   Centrum Orion, z.s.  

Zkrácený název:  Centrum Orion 

Sídlo:   Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČO:   68246901 

Čl. II. 

Právní postavení  

Centrum Orion je právnickou osobou. 

Čl. III. 

Účel  

 
- podpora rodin s dětmi s handicapem, 

- poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách a souvisejících zákonů, 

- informační a osvětová činnost pro rodiny dětí s handicapem, 

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů zdravotně postižených, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím a podpora integrace osob se zdravotním postižením do 

většinové společnosti, 

- výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti pro osoby se zdravotním 

postižením i jejich rodiny,  

- pořádání rekondičních a rehabilitačních pobytů pro zdravotně postižené a jejich rodiny, 

společenských, kulturních a sportovních akcí, letních táborů a volnočasových aktivit, 

- vzdělávání osob pečujících o osoby se zdravotním postižením, 

- příprava a realizace projektů vedoucích k podpoře osob se zdravotním postižením a jejich rodin, 

- zprostředkování služeb odborníků, pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek.  

 

 

Čl. IV. 

Předmět vedlejší hospodářské činnosti  

- výrobní, obchodní a reklamní činnost a služby.  
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Čl. V. 

Členství 

1. Členem Centra Orion mohou být osoby s postižením tělesným, mentálním nebo 

kombinovaným a jejich rodinní příslušníci, kteří souhlasí se stanovami Centra Orion a uhradili 

členské příspěvky.  

2. Jedna členská přihláška je podána vždy za jednu rodinu dohromady.  

3. O přijetí za člena Centra Orion rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor Centra Orion.  

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.  

5. Dokladem členství je potvrzení o členství, podepsané statutárním zástupcem Centra Orion. 

6. Všichni platní členové jsou vedeni v Seznamu členů, který je uložen v Centru Orion v Dlouhé 

Vsi. Zápisy a výmazy v Seznamu členů provádí osoba pověřená výborem.  

7. Zánik členství:  

a) vystoupením člena písemným oznámením k datu doručení oznámení výboru Centra Orion 

b) úmrtím člena;  

c) zrušením členství z důvodů závažného porušení povinností člena nebo nezaplacení 

členských příspěvků marným uplynutím termínu k 30.6. daného kalendářního roku 

(nepoužije se zde paragraf 239 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník);  

d) zánikem Centra Orion. 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména:  

a) podílet se na činnosti Centra Orion;  

b) volit do orgánů Centra Orion a hlasovat o věcech týkajících se Centra Orion - hlasovací 

právo je upraveno tak, že za rodinu má hlasovací právo pouze vždy jen 1 člen starší 18 let;  

c) být volen od dovršení 18 roku věku do orgánů Centra Orion;  

d) obracet se na orgány Centra Orion s podněty a stížnostmi a žádat je o jejich vyjádření. 

2. Člen má povinnost zejména:  

a) dodržovat stanovy Centra Orion;  

b) aktivně se podílet na plnění účelu Centra Orion;  

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Centra Orion;  

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, a to vždy k 31. 3. každého 

kalendářního roku.   

Čl. VII. 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:  

a) členská schůze – je nejvyšším orgánem;  

b) výbor – je kolektivním statutárním orgánem;  

c) kontrolní komise.  
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Čl. VIII. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Centra Orion.  

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Centra Orion.  

3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Oznámení o konání 

členské schůze musí být doručeno všem členům nejméně 10 dní před jejím konáním.  

Výbor svolává také mimořádnou členskou schůzi, a to vždy, když o to požádá nejméně jedna 

třetina (1/3) členů.   

4. Členská schůze zejména:  

a) rozhoduje o změnách stanov;  

b) volí na dobu pěti let členy výboru a kontrolní komise; 

c) rozhoduje o zrušení Centra Orion.   

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech členů Centra Orion, kteří mají 

hlasovací právo podle čl. VI, bod 1 b). Hlasovací právo těchto členů je rovné. V případě, že se 

na členské schůzi nesejde většina všech členů Centra Orion, kteří mají hlasovací právo, svolá 

výbor náhradní zasedání členské schůze, které může proběhnout nejdříve za 1 hod od původně 

svolané členské schůze. Na tomto náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o 

záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání a usnesení může přijímat za účasti 

minimálně 25% ze všech členů Centra Orion. 

Čl. IX. 

Výbor 

1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem Centra Orion, který za svou činnost odpovídá 

členské schůzi.  

2. Výbor má nejméně tři členy (předseda výboru, místopředseda výboru, člen výboru).  

3. Funkční období výboru je pětileté s tím, že jeho funkční období nikdy nekončí dříve, než je 

zvolen nový výbor. 

4. Výbor řídí činnost Centra Orion v období mezi zasedáními členské schůze.  

5. Výbor svolává předseda výboru, v jeho nepřítomnosti může výbor svolat místopředseda nebo 

člen výboru a to nejméně 2x ročně.  

6. Výbor zejména:  

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru; 

b) koordinuje činnost Centra Orion;  

c) schvaluje úkoly Centra Orion pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a roční uzávěrku 

hospodaření;  

d) svolává členskou schůzi;  

e) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze;  

f) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena Centra Orion.  

7. K zajištění činnosti Centra Orion může výbor zřídit kancelář. Spolek může mít zaměstnance.  

8. Předseda a místopředseda výboru mají podpisová práva, zastupují Centrum Orion ve všech 

jeho záležitostech a jednají jeho jménem, a to každý samostatně. Předseda výboru je zároveň 

pověřen jednáním vůči zaměstnancům. V jeho nepřítomnosti jej může ve všech záležitostech 

týkajících se zaměstnanců zastoupit místopředseda výboru.   

9. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.  

10. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy výboru. 

11. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná 

členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.  
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Čl. X. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Centra Orion, který za svou činnost odpovídá členské 

schůzi. 

2. Kontrolní komise má nejméně tři členy. 

3. Funkční období kontrolní komise je pětileté s tím, že její funkční období nikdy nekončí dříve, 

než je zvolena nová kontrolní komise.   

4. Kontrolní komise dohlíží na soulad činnosti spolku se stanovami a právními předpisy, 

vykonává dohled nad hospodařením Centra Orion, upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a 

podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně a z kontroly 

vypracovává zprávu o výsledcích kontrolní činnosti.  

Čl. XI. 

Zásady hospodaření 

1. Centrum Orion hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.   

2. Zdroji majetku jsou zejména:  

a) členské příspěvky a finanční a věcné dary fyzických a právnických osob;  

b) dotace a granty; 

c) výnosy majetku;  

d) příjmy z činností dle článku IV.; 

e) příležitostné výtěžky z vlastních akcí.  

3. Za správu svěřeného majetku a hospodaření s majetkem a finančními prostředky Centra Orion 

odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně 

finanční závěrky. S dotacemi a dalšími vázanými finančními prostředky je výbor povinen 

hospodařit podle pravidel, která stanoví poskytovatel finančních prostředků. 

4. Příjmy Centra Orion jsou užívány k zajištění jeho činnosti, uvedené v čl. III. a IV. 

Čl. XII. 

Zrušení spolku 

1. Centrum Orion se zrušuje dobrovolným rozpuštěním – o zrušení Centra Orion rozhoduje 

členská schůze většinou všech členů, kteří mají hlasovací právo podle čl. VI, bod 1 b).  

2. Zánik Centra Orion sdělí předseda všem členům Centra Orion písemně. 

3. Členská schůze při zániku Centra Orion stanoví likvidační komisi, která provede likvidaci 

závazků a majetku podle platných norem. 

Čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Centrum Orion může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád. 

2. Centrum Orion má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.  

3. Logo Centra Orion (přiloženo vyobrazení jako příloha číslo 1) může být používáno  

při všech aktivitách, které souvisí s činností Centra Orion. O použití loga Centra Orion 

rozhoduje výbor. 
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Změna stanov: v Dlouhé Vsi dne 12. října 2015  

     …………………………………………………………. 

     PharmDr. Ilona Mikušová,  

Javornická 1581, 516 01 Rychnov nad Kněžnou   

     předsedkyně výboru 

     ………………………………………………………….. 

     Mgr. Miroslava Červinková,  

Svídnice 8, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

     místopředsedkyně výboru 

     …………………………………………………………… 

     Lenka Jelínková,  

Slemeno 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

     člen výboru  
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Příloha č. 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


