
1Stanovy občanského sdružení Horse Emergency

STANOVY

 
Horse Emergency, zapsaného spolku

I.
Název, sídlo a právní forma

1. Název: Horse Emergency, z. s., ičo: 22608923

2. Sídlo: Podemlýn 295/71, 66431 Lelekovice

3. Právní forma: Spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

4. Zasedání Výkonného výboru ze dne 28.12.2018 přijalo toto nové znění Stanov 

II.
Cíl a předmět činnosti

1. Horse Emergency, zapsaný spolek (dále jen "HE") je neziskovým, dobrovolným, otevřeným a
nezávislým sdružením příznivců koní, hospodářských, domácích, volně žijících a ZOO zvířat. 

2. Cílem HE je zajišťovat péči o koně, hospodářská, domácí, volně žijící a ZOO zvířata (dále
jen "zvířata") a přispívat k všeobecnému rozvoji povědomí o zvířatech.

3. Hlavním předmětem činnosti HE je zejména:

 Koordinace  činností  spojených  se  záchranou  nemocných,  zraněných,  týraných,  či  jinak
postižených malých i  velkých zvířat,  koní, hospodářských,  domácích,  volně žijících a ZOO
zvířat. Zejména, pokud jde během záchranných činností o:
 

         - vyproštění a zajištění poskytnutí první pomoci zvířatům v krizových situacích, 
         - zajištění speciální přepravy postižených zvířat,

-  ochrana  zdraví  lidí  a  jejich  majetku  před  divokými,  zdivočelými,  zraněnými  či  jinak
nebezpečnými zvířaty,
-  zajištění  speciální  odchytové  činnosti,  se  zaměřením zejména  na  zraněná,  nemocná  či
nezvladatelná zvířata

         - aktivní spolupráce se složkami IZS při likvidaci mimořádných událostí, poskytnutí odborné
         činnosti koordinátora při záchranných akcích     

- prevence a ochrana zvířat proti  týrání, poradenství  či asistence při  případných úředních
výkonech v této oblasti
-  vzdělávací,  školící  a osvětová činnost,  zaměřená na ochranu zvířat  a  pomoc v nouzi  při
živelných pohromách

         - reklamní a propagační činnosti ve prospěch Horse Emergency, zapsaného spolku.
         - zajištění pohotovosti záchranné služby na veřejných akcích- soutěžích, svodech, výstavách, 
         rekonstrukcí historických bitev, slavnostech apod.
        - půjčování speciálních přípravků a pomůcek k zajištění postižených zvířat
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III.
Členství, práva a povinnosti členů

1. Členem HE se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo osoba mladší se souhlasem
zákonného zástupce, která se zaváže dodržovat stanovy HE, jejíž písemnou žádost o členství
schválí výkonný výbor. Dokladem členství je potvrzení vydané výkonným výborem.

2. Každý člen HE může své členství prohlášením kdykoli ukončit. Člena může pro nedodržení
stanov nebo povinností členů HE vyloučit výkonný výbor.

3. Každý člen HE má právo účastnit se jednání valné hromady, kontrolovat hospodaření HE a
předkládat orgánům HE podněty a návrhy k projednání.

4. Každý člen HE je povinen dodržovat stanovy, šířit dobré jméno HE, mít pozitivní vztah ke
zvířatům a finančně přispívat na fungování HE. 

IV.
Orgány a způsob jednání

1. Orgány HE jsou výkonný výbor, valná hromada, předseda, místopředseda a tajemník.

2. Výkonný  výbor  je  výkonným  orgánem  HE,  který  má  tři  členy  a  je  složen  z  předsedy,
místopředsedy a tajemníka. Výkonný výbor tvoří členové přípravného výboru, a dále  je
volen valnou hromadou, v souladu s ustanovením statutu HE. Výkonný výbor řídí činnost a
hospodaření HE, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena, změně stanov, vydává a mění statut
HE a rozhoduje o všech dalších otázkách, o nichž podle stanov nepřísluší rozhodovat jinému
orgánu HE. K rozhodnutí výkonného výboru je potřeba souhlasu alespoň dvou jeho členů.

3. Valná hromada je kontrolním orgánem HE. Valnou hromadu tvoří všichni členové HE. Valnou
hromadu svolává výkonný výbor. Valná hromada volí ze svých členů výkonný výbor. Valná
hromada se může obracet na výkonný výbor s podněty a návrhy, k nimž je výkonný výbor
povinen se vyjádřit. Valná hromada je oprávněna navrhovat doplnění a změny Stanov, pokud
se na daných změnách shodnou i alespoň dva členové výkonného výboru. Valná hromada
rozhoduje  nadpoloviční  většinou  svých  členů  a  je  usnášeníschopná,  pokud  se  jí  účastní
alespoň dvě třetiny členů.

4. Předseda činí za HE právní úkony, zastupuje HE navenek, předsedá a řídí zasedání valné
hromady  a  výkonného  výboru.  Místopředseda  je  oprávněn  kdykoli  zastoupit  předsedu  v
nepřítomnosti v celé šíři jeho oprávnění.

5. HE jedná navenek vůči  třetím osobám tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu HE
připojí svůj podpis kterýkoliv člen výkonného výboru samostatně.

V.
Zásady hospodaření

1. HE vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. HE hospodaří s finančními prostředky získanými zejména ve formě členských příspěvků svých
členů, darů, dotací a z vlastní prováděné činnosti.

3. O výši členských příspěvků a o vypořádání majetku HE rozhoduje výkonný výbor.
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4. HE používá veškeré své příjmy pouze k naplňování svého cíle a předmětu činnosti dle čl. II.
Stanov. 

VI. 
Závěrečná ustanovení

1. Fungování HE se řídí těmito stanovami, statutem HE a právními předpisy.

2. Výkonný  výbor  je  oprávněn  vydat  a  měnit  statut  HE,  kterým  upraví  bližší  podmínky
fungování HE. Statut nesmí být v rozporu se stanovami. 

3. Změna těchto stanov je přípustná na základě rozhodnutí  a schválení výkonného výboru,
nebo dle čl. IV., bod 3. Stanov HE.

4. Novým předsedou, místopředsedou a tajemníkem se stávají nově zvolení členové výkonného
výboru dle zápisu jednání výkonného výboru ze dne 28.prosince 2018.

5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu změn ve spolkovém registru.

Za výkonný výbor v Brně, dne 28.prosince 2018                          Tomáš Förchtgott, předseda


