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Stanovy
YMCA Jind ich v Hradec
úplné zn ní 4.10.2015

§ 1 Název a sídlo
1. Název: YMCA Jind ich v Hradec
2. Sídlo: Jind ich v Hradec
3. YMCA Jind ich v Hradec byla založena jako ob anské sdružení

dle z. . 83/90 Sb. o sdružování ob an  a od 1.1.2014 se dle z. .
89/2012 Sb. považuje za spolek.

4. YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men‘s Christian
Association“, jehož eským ekvivalentem je „K es anské
sdružení mladých lidí“.

5. Spolek YMCA Jind ich v Hradec používá pro své ozna ení též
„sdružení“, pokud je to od vodn no tradicí celosv tového
spole enství YMCA, ke které se YMCA Jind ich v Hradec hlásí,
a návazností na tradici užívání názvu YMCA, protože vžitým

ekladem pro „YMCA“ je „K es anské sdružení mladých lidí“.

§ 2 Ú el a poslání
1. YMCA Jind ich v Hradec je k es ansky orientovaný dobrovolný

nepolitický a neziskový spolek, které usiluje o plnohodnotný
život mladých lidí a hlásí se k celosv tovému spole enství
YMCA (dále jen „YMCA“).

2. YMCA je hnutím služby a pomoci. Harmonickým rozvojem
lesné, duševní a duchovní stránky lov ka, chce p ispívat

ke zdravému, odpov dnému a radostnému životu lidí ve
spole nosti.

3. YMCA Jind ich v Hradec se hlásí k Pa ížské bázi Sv tové
aliance, p ijaté na jejím ustavujícím shromážd ní roku 1855 v
Pa íži. Pa ížská báze vyjad uje poslání YMCA, je dodnes
základnou pro její veškerou práci a jednotící ideou sv tového
spole enství YMCA a zní takto:

„Posláním k es anských sdružení mladých muž  je
sdružovat mladé muže, kte í považují Ježíše Krista podle
Písma svatého za svého Boha a Spasitele, touží být vírou a
životem jeho u edníky a usilují o ší ení jeho království mezi
mladými lidmi. Jakékoli rozdíly v názorech na jiné v ci,
jakkoli d ležité, nemají narušovat bratrské vztahy mezi leny
Sv tové aliance.“
Pa ížská báze je závazná pro všechny oblasti práce YMCA.

4. YMCA vznikla jako sdružení mladých muž , dnes je otev ena
všem: muži a ženy, chlapci a dívky všech etnik a národ ,
vyznání, sociálních skupin a v ku tvo í celosv tové spole enství
YMCA.

5. Praktickým napl ováním k es anských princip  vede YMCA
mladé lidi k Ježíši Kristu a plnosti života v n m.

6. el YMCA Jind ich v Hradec spo ívá v pé i o všestranný
lesný, duševní a duchovní rozvoj p edevším mladých lidí, a to

len  YMCA i neorganizované mládeže i ostatní ve ejnosti a je
provád no zvlášt  prost ednictvím:
a) rozvoje osobnosti mladého lov ka a jeho charakteru,
b) lesné výchovy a sportu,
c) výchovy k demokracii, toleranci a ob anské odpov dnosti,
d) vzd lávacích program  ve v , um ní, kultu e, sociálních

oblastech, ekologii apod.,
e) charitativní a humanitární pomoci pot ebným lidem doma

i v zahrani í,
f) mezinárodních styk  s d razem na vzájemné poznávání,

átelství a spolupráci mladých lidí.

§ 3 Formy, jimiž je realizován ú el a poslání
1. Hlavní innost

a) Organizuje volno asové aktivity pro d ti a mládež.
b) Organizuje aktivity usilující o zlepšení a upevn ní rodiny

jako základu zdravé spole nosti a p edpokladu dobré
výchovy mladých lidí

c) Po ádá kurzy, školení, zájmové a diskusní kluby a
kroužky, vede mladé lidi k poznání Bible.

d) Po ádá tábory pro d ti a mládež s biblickým, sportovním,
vzd lávacím, ekologickým a zábavným programem.

e) Po ádá sportovní, turistické, ekologické a kulturní akce a
slavnosti, organizuje celoro  pracující oddíly a kluby
se skautským i jiným programem.

f) Organizuje poradenskou a informa ní službu nejen pro
mladé lidi a pomáhá jim p i ešení duchovních,
pracovních, studijních, sociálních, zdravotních a dalších
problém .

g) Organizuje humanitární a charitativní akce na pomoc
pot ebným lidem doma i v zahrani í.

h) Poskytuje sociální služby, provozuje nízkoprahová
za ízení pro d ti a mládež, mate ská a rodinná centra,

tské skupiny.
i) izuje školská, vzd lávací, humanitární, informa ní a jiná

elová za ízení obecn  prosp šného a neziskového
charakteru.

j) Na tvorb  a realizaci innosti YMCA se p evážn  podílejí
dobrovolníci z ad len  YMCA, tím jsou vedeni k
nezištné práci ve prosp ch YMCA a celé spole nosti.
Pln ní své innosti zajiš uje však z ásti také placenými
pracovníky.

2. Vedlejší innost:
a) pronájem táborové základny,
b) po ádání vzd lávacích kurz .

§ 4 lenství v YMCA Jind ich v Hradec
1. V YMCA Jind ich v Hradec existuje lenství:

a) lenství b žné,
b) lenství inné,
c) lenství estné

2. Seznam len  vede výborem pov ený len, který provádí zápis
nebo výmaz lena bezprost edn  po p ijetí za lena nebo po
zániku lenství. Seznam b žných a inných len  vede odd len .

3. Seznam len  nebude zp ístupn n a je neve ejný. Seznam len
že být p edkládán nap . pro ú ely erpání dotací a dar , pro

eviden ní a statistické ú ely nap . v i YMCA v R.
4. Osoba je považována za takového lena, za jakého byla p ijata

íslušným orgánem jako poslední.
5. estným lenem spolku se m že stát fyzická nebo právnická

osoba navržená kterýmkoli lenem. Sou ástí p edloženého
návrhu musí být souhlas kandidáta s návrhem na jeho estné
lenství ve spolku. O p ijetí i zbavení estného lenství

rozhoduje valná sch ze. estný len neplatí lenské p ísp vky.
estné lenství je neslu itelné s b žným nebo inným lenstvím.
astní-li se estný len jednání orgánu YMCA Jind ich v

Hradec, má hlas poradní.
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§ 5 Práva a povinnosti len
1. Práva len :

a) astnit se innosti
b) získávat informace o d ní v YMCA Jind ich v Hradec
c) užívat výhod lena, pokud jsou takové vyhlášeny
d) podávat podn ty, návrhy a p ipomínky orgán m YMCA

Jind ich v Hradec a obdržet na n  odpov .
2. Povinnosti len :

a) platit lenské p ísp vky
b) zachovávat dobré jméno YMCA
c) jednat v souladu se stanovami a usneseními orgán

YMCA Jind ich v Hradec.

§ 6 lenství b žné
1. žným lenem je ten len, který se chce ú astnit práce v

YMCA Jind ich v Hradec, podílet se na aktivitách, které mu
lenství umož uje, a který respektuje poslání YMCA.

2. lenem se m že stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví,
ku, vyznání, politického a  sociálního za azení, národnosti,

etnického p vodu a státní p íslušnosti.
3. Fyzická osoba se stává lenem YMCA Jind ich v Hradec ke dni

rozhodnutí výboru, nebo jím pov eným zástupcem, o p ijetí
jeho žádosti o lenství ve form  schválené p ihlášky.

4. Výbor, nebo jím pov ený zástupce, m že odmítnout p ijetí
ihlášky žadatele o lenství zejména, pokud je p esv en, že

existuje reálné nebezpe í negativního p sobení na mladé lidi
nebo na innost YMCA Jind ich v Hradec.

5. lenství v  YMCA Jind ich v Hradec je nep evoditelné na jinou
osobu.

6. žný len starší 16 let m že hlasovat na valné sch zi. B žný
len nem že volit a být volen do orgán  YMCA Jind ich v

Hradec. Výjimku tvo í kontrolní komise, do které m že být
zvolen i b žný len starší 18 let.

7. Valná sch ze YMCA Jind ich v Hradec má právo vylou it lena,
pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává
lenské povinnosti. lenství zaniká dnem doru ení písemného

oznámení o vylou ení. len má právo v zákonem stanovené
lh  nechat soudem p ezkoumat rozhodnutí o svém vylou ení.

8. lenství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením lena – lenství kon í dnem

doru ení písemného oznámení o ukon ení lenství výboru,
b) nezaplacením lenských p ísp vk  do konce následujícího

kalendá ního roku,
c) vylou ením,
d) úmrtím lena,
e) zánikem YMCA Jind ich v Hradec.

§ 7 lenství inné
1. inným lenem se m že stát ten b žný len, který dosáhl v ku

16 let, p ijal za své poslání YMCA Jind ich v Hradec, vyjád ené
v  § 2 odst. 3 t chto stanov, sdružuje se k služb  v YMCA
Jind ich v Hradec a ú astní se práce spolku nejmén  po dobu t í

síc , který složí slib inného lena a splní povinnosti
stanovené sm rnicemi YMCA vztahujícím se k innému
lenství.

2. inní lenové nesou odpov dnost za napl ování poslání YMCA
Jind ich v Hradec, a za hledání cest, jak toto poslání p enášet do
praktického života. Vedou YMCA Jind ich v Hradec v jejím
úsilí o získání mladých lidí pro Krista a pro p ípravu na pomoc
druhým. Napl ují tak zásadu k es anského vedení práce YMCA
Jind ich v Hradec, které je otev ené všem, a slouží každému bez
ohledu na to, zda je nebo není k es an.

3. inný len mladší 18 let má právo hlasovat na valné sch zi, volit
do ídících a kontrolních orgán . inný len starší 18 let má
právo hlasovat na valné sch zi, volit a být volen do ídících a
kontrolních orgán .

4. Každý uchaze  o inné lenství skládá slib inného lena, který
stvrzuje jeho p ijetí poslání Pa ížské báze:

„Znám cíle a poslání YMCA – K es anského sdružení

mladých lidí. V ím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a
Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho.
Chci s jeho pomocí ve svém život , v myšlení, mluvení i
jednání, v práci i ve volném ase uskute ovat a ší it jeho
evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se

je k ivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivn
pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s
ostatními leny.“

5. Uchaze e o inné lenství p ijímá výbor YMCA Jind ich v
Hradec nebo jím pov ený zástupce.

6. Výbor (nebo jím pov ený zástupce) má právo odejmout inné
lenství lenovi, pokud se po dobu delší než šest m síc

neú astní práce YMCA Jind ich v Hradec, aniž by mu bránily
závažné d vody, nebo svým jednáním porušuje slib inného
lena.

7. len, kterému bylo od ato inné lenství, nebo se ho dobrovoln
vzdal, se stává lenem b žným.

§ 8 Dobrovolníci
1. innost YMCA je z velké ásti zajiš ována ob tavou prací

dobrovolník .
2. Dobrovolníkem je každý, kdo spl uje sou asn  následující

podmínky:
a) nezištn  nabízí své znalosti, schopnosti, dovednosti,

zkušenosti a sv j volný as pro innost YMCA Jind ich v
Hradec a není za to odm ován formou mzdy,

b) je ochoten podporovat poslání YMCA Jind ich v Hradec,
c) uzav el s YMCA Jind ich v Hradec smlouvu dobrovolníka

s vymezením práv, povinností a odpov dnosti.

§ 9 Zam stnanci
1. V rámci rozpo tu mohou být n které aktivity a koordinace

innosti zajiš ovány zam stnanci v pracovním pom ru nebo na
dohody mimo pracovní pom r.

2. Pracovní pozice, kvalifika ní požadavky, organiza ní struktura a
kompetence zam stnanc  se ídí rozhodnutím výboru.

§ 10 Organiza ní struktura YMCA Jind ich v Hradec
1. innost YMCA Jind ich v Hradec je organizována zejména

prost ednictvím zájmových skupin, sekcí, oddíl , klub  a
podobn  (aktivita) s vlastními pravidly innosti a samosprávou,
která podléhá orgán m YMCA Jind ich v Hradec.

2. Výbor pov uje vedoucího aktivity jejím vedením.
3. Výbor m že delegovat na vedoucího aktivity vymezenou

ekonomickou a organiza ní samostatnost.
4. Jednotlivé aktivity YMCA Jind ich v Hradec nejsou

samostatnými právnickými osobami.

§ 11 Orgány YMCA Jind ich v Hradec
1. Pro zabezpe ení své innosti z izuje YMCA Jind ich v Hradec

následující orgány:
a) valnou sch zi,
b) výbor,
c) kontrolní komisi,
d) edsednictvo.

2. Funkce len  všech orgán  spolku je estná, je vykonávána
bezplatn .

3. Jednání všech orgán  probíhá dle rozhodnutí p íslušného orgánu,
ípadn  dle Jednacího ádu nebo p edchozích zvyklostí.

§ 12 Valná sch ze a její úkoly
1. Valná sch ze je nejvyšším orgánem YMCA Jind ich v Hradec.
2. Valná sch ze je svolávána výborem podle pot eby, nejmén  však

jednou za rok, vždy po ro ní ú etní záv rce.
3. Na žádost nejmén  jedné t etiny inných len  a s udáním

vodu a programu jednání musí být svolána mimo ádná valná
sch ze. Výbor je povinen svolat mimo ádnou valnou sch zi
nejpozd ji do osmi týdn  od doru ení žádosti.
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4. Právo zú astnit se valné sch ze mají všichni lenové. Právo
hlasovat mají inní lenové a s výjimkou volit též b žní lenové
starší 16 let. Právo volit do orgán  YMCA Jind ich v Hradec
mají pouze inní lenové. Právo být volen do orgán  YMCA
Jind ich v Hradec mají pouze inní lenové starší 18 let.
Výjimku tvo í kontrolní komise, do které m že být zvolen i

žný len starší 18 let.
5. Pozvánka na valnou sch zi spolu s programem valné sch ze

musí být rozeslána (posta uje i emailem nebo jiným
elektronickým prost edkem umož ující dálkovou komunikaci)
všem inným len m nejmén  t i týdny p ed konáním valné
sch ze, ostatním len m pak dána na v domí nejmén  týden,

ed jejím konáním zve ejn ním na webu spolku.
6. Na program jednání valné sch ze lze dodate  za adit jakýkoliv

bod.
7. Jednání valné sch ze ídí p edseda, nebo jím pov ený

edsedající valné sch ze.
8. O jednání musí být vyhotoven zápis, ze kterého musí být patrné,

kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej vedl a jaká usnesení
byla p ijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven a ov en.

9. Každý len m že nahlížet do všech zápis  ze zasedání valné
sch ze.

10. Každá ádn  svolaná valná sch ze je usnášení schopna bez
ohledu na po et p ítomných len .

11. Valná sch ze rozhoduje v tšinou p ítomných len .
12. Valná sch ze jedná o život  a innosti spolku za uplynulé

období, p ijímá zásady innosti pro období následující, volí nové
orgány a stanovuje sm rnice pro jejich práci, hodnotí práci
odstupujících orgán  a p ijímá další rozhodnutí zásadní

ležitosti pro život spolku.
13. Do výlu né kompetence valné sch ze pat í:

a) schvalování zprávy o innosti a hospoda ení spolku za
uplynulé období, p edkládané výborem nebo pov eným
lenem,

b) volba len  výboru a kontrolní komise, v etn  stanovení
po tu jejich len ,

c) volba p edsedy a místop edsedy,
d) odvolání len  výboru a kontrolní komise,
e) odvolání p edsedy a místop edsedy,
f) stanovení výše a splatnosti lenských p ísp vk ,
g) usnášení o návrzích p edložených valné sch zi,
h) usnášení o zm nách stanov,
i) usnesení o zániku YMCA Jind ich v Hradec.

§ 13 Výbor a jeho úkoly
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem YMCA Jind ich v Hradec,

ídí jeho innost v souladu se stanovami a usneseními valné
sch ze po celé své funk ní období.

2. Výbor je složen z:
a) edsedy,
b) místop edsedy,
c) valnou sch zí ádn  zvolených kandidát ,
d) sekretá e YMCA Jind ich v Hradec, pokud je tato funkce

ízena; je-li sekretá  více, zvolí výbor z jejich st edu
vedoucího sekretá e, který je lenem výboru.

3. Každý len výboru má jeden hlas.
4. Výbor je usnášení schopný, pokud je p ítomna v tšina jeho

len . Výbor rozhoduje v tšinou p ítomných len . P i
emailovém hlasování rozhoduje v tšinou všech len  výboru.

5. Výbor rozhoduje na svém zasedání nebo mimo zasedání formou
emailové korespondence. Emailová korespondence musí být
zasílána všem len m výboru a p edseda nebo pov ený len
výboru po p ípadné diskusi vyhlásí hlasování a poté výsledky
hlasování.

6. Funk ní období volených len  výboru je dvouleté.
7. Výbor odpovídá za ádné hospoda ení spolku, kontroluje

dodržování rozpo tových pravidel, schvaluje zm ny rozpo tu a
dbá na ádnou pé i o majetek.

8. Výbor je svoláván p edsedou podle pot eby, nejmén  však
dvakrát ro .

9. Pozvání na sch zi výboru musí být písemné (posta uje i
emailem nebo jiným elektronickým prost edkem umož ující
dálkovou komunikaci) a musí být odesláno s programem
nejmén  14 dn  p ed termínem sch ze. Odchylky od tohoto
ustanovení jsou možné pouze ze závažných d vod , a pokud to
výbor po svém svolání schválí.

10. edseda je povinen svolat do 15 dn  mimo ádnou sch zi
výboru, požádá-li jej o to nejmén  polovina jeho len  s udáním

vodu svolání a programu sch ze.
11. Na sch zi výboru mohou být zváni dle pot eby hosté s hlasem

poradním.
12. Výbor vede a ídí práci spolku v období mezi valnými sch zemi,

dohlíží na dodržování stanov, pe uje o jeho rozvoj, vede ho
k bratrské sou innosti s ostatními sdruženími YMCA, s cílem co
nejv rn ji napl ovat poslání a obecnou prosp šnost YMCA.

13. Do výlu né kompetence výboru pat í:
a) svolávat valnou sch zi,
b) ezkoumávat a schvalovat rozpo et a ro ní záv rku

hospoda ení,
c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další

investice a p edkládat tyto návrhy valné sch zi,
d) dohlížet na ádnou pé i o majetek a na veškerou

hospodá skou innost spolku,
e) vytvá et odborné komise pro významné oblasti innosti,

hodnotit a kontrolovat jejich práci,
f) volit zástupce do jiných subjekt ,
g) vysílat zástupce do jiných grémií v tuzemsku i v zahrani í,

do vládních a nevládních organizací,
h) ijímat b žné a inné leny,
i) rozhodovat o zbavení inného lenství,
j) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí lenského

ísp vku len m, pokud pro to existují závažné d vody,
k) ijímat zam stnance a ukon ovat jejich pracovní pom r,
l) rozhodovat o služebních záležitostech zam stnanc  a

dobrovolných spolupracovník ,
m) schvalovat sm rnice a ády, v etn  vymezení pravomoci a

odpov dnosti jednotlivých aktivit a pracovník ,
zastupování YMCA Jind ich v Hradec ve vymezených
oblastech, ud lování podpisového práva, atd.,

n) jmenovat sekretá e/ editele (nebo vedoucího
sekretá e/ editele) YMCA Jind ich v Hradec.

14. Výbor volí ze svého st edu hospodá e.
15. Výbor je oprávn n delegovat ty své pravomoci, o kterých

rozhodne, na p edsedu, hospodá e, sekretá e, p ípadn  na další
leny nebo zam stnance spolku.

§ 14 P edsednictvo (p edseda a místop edseda)
1. edsednictvo je statutární orgán YMCA Jind ich v Hradec.
2. edsednictvo se skládá z p edsedy a místop edsedy YMCA

Jind ich v Hradec.
3. Každý len p edsednictva zastupuje YMCA Jind ich v Hradec

ve všech jejích záležitostech samostatn .
4. lenové p edsednictva mohou zmocnit další osoby k ur itému

právnímu jednání.

5. edseda je nejvyšším výkonným p edstavitelem spolku, je volen
valnou sch zí na dobu dvou let. Volbou nového p edsedy zaniká
funkce p edchozího p edsedy a p edsedou se stává nov  zvolený

edseda.
6. K výlu ným kompetencím p edsedy pat í:

a) vedení valné sch ze,
b) svolání a vedení sch zí výboru,
c) služební dohled nad zam stnanci.

7. edseda se ídí právním ádem R, stanovami, rozhodnutími
výboru a valné sch ze.
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8. edseda m že delegovat n které své kompetence na
místop edsedu, hospodá e nebo další leny výboru, p ípadn
na další leny i zam stnance.

9. Místop edseda zastupuje p edsedu po dobu jeho nep ítomnosti v
plném rozsahu.

10. Místop edsedu volí valná sch ze na dobu dvou let. Volbou
nového místop edsedy zaniká funkce p edchozího místop edsedy
a místop edsedou se stává nov  zvolený místop edseda.

§ 15 Hospodá
1. Hospodá  odpovídá za sestavení rozpo tu, dodržování

rozpo tových pravidel, vypracování ú etní záv rky a jejich
edložení výboru.

2. Kontroluje stav erpání rozpo tu.
3. Dbá na ádnou pé i o majetek YMCA Jind ich v Hradec.
4. Hospodá e volí lenové výboru ze svého st edu na dobu dvou

let.

§ 16 Sekretá
1. Sekretá  je tradi ní pozicí v YMCA, m že jím být pouze inný

len YMCA.
2. Bude-li z ízena funkce sekretá e, stanoví výbor jeho postavení a

innost.

§ 17 Kontrolní komise YMCA Jind ich v Hradec
1. Kontrolní komise je tvo ena alespo  t emi leny. Ti volí ze svého

st edu p edsedu. Do kontrolní komise m že být zvolen b žný
nebo inný len, který dosáhl 18 let.

2. Funk ní období len  kontrolní komise je dvouleté.
3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda innost orgán

spolku a hospoda ení probíhá v souladu s obecn  platnými
edpisy, sm rnicemi spolku a rozhodnutími valné sch ze a

výboru.
4. Kontrolní komise je zodpov dná valné sch zi YMCA Jind ich v

Hradec.
5. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních

orgánech YMCA Jind ich v Hradec, na základ  vlastního
rozhodnutí kdykoliv v pr hu roku, nejmén  však jednou ro ,
v rámci odsouhlasení ro ní záv rky hospoda ení.

6. i provád ní kontrol je komise povinna postupovat objektivn  a
nestrann . (Zahájení a ukon ení kontroly hlásí zástupce komise

edsedovi YMCA Jind ich v Hradec.)
7. O výsledku kontroly p edá zástupce komise do 14 dn  od

ukon ení kontroly p edsedovi a následn  valné sch zi písemnou
zprávu. Zpráva musí obsahovat stru ný záznam o postupu
kontroly, kontrolované oblasti, zjišt né nedostatky a osoby, které
za n  nesou odpov dnost a návrh na opat ení k náprav .

8. Pracovníci a funkcioná i spolku jsou povinni s kontrolní komisí
v pr hu kontroly spolupracovat a poskytovat jí pot ebné
informace.

9. Nesouhlasí-li odpov dné osoby se záv ry komise, mají právo
ipojit ke kontrolní zpráv  své písemné vyjád ení.

§ 18 St et zájm
1. len kontrolní komise nesmí být lenem výboru, ani

edsednictva, ani zam stnancem spolku.
2. len kontrolní komise nesmí být osobou blízkou, ve smyslu § 22

odst. 1 Zákona . 89/2012 Sb. OZ, k lenu statutárního orgánu
spolku.

3. St et zájm  v hospodá ské oblasti eší usnesení výboru YMCA
Jind ich v Hradec.

4. lenství v kontrolní komisi je neslu itelné s funkcí likvidátora
spolku.

§ 19 Ve ejná prosp šnost
1. Prost edky na svou innost získává YMCA Jind ich v Hradec

zejména z lenských p ísp vk , z d dictví a odkaz , z dar
fyzických a právnických osob z tuzemska i zahrani í,

z p ísp vk  a grant  ve ejné správy, nada ních grant  a z p íjm
ze svých inností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prost edky musí být využívány ve smyslu t chto
stanov, musí sloužit k financování inností napl ujících poslání a
cíle YMCA Jind ich v Hradec a k vytvá ení pot ebných
podmínek pro realizaci t chto inností.

3. Prost edky spolku nesm jí být používány k obohacování
fyzických ani právnických osob. Platí to v plné mí e i pro leny a
zam stnance spolku. To nevylu uje použití prost edk  k
sociálním nebo charitativním ú el m. Výjimku z tohoto
ustanovení tvo í ádná mzda i odm na sjednaná na základ
platných smluv.

§ 20 Majetek a hospoda ení
1. Spolek získává do svého vlastnictví, správy nebo užívání

majetek, který slouží k napl ování jeho poslání a cíl .
2. Za ádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku,

odpovídají orgány spolku, v rozsahu dle ustanovení t chto
stanov p ípadn  dalších sm rnic YMCA Jind ich v Hradec.

3. Výbor m že ást majetku sv it do správy jinému subjektu,
zejména pokud je tak zabezpe eno ú eln jší využití majetku ve
prosp ch YMCA Jind ich v Hradec. Ve smlouv  o sv ení
majetku ur í rozsah i omezení pravomocí subjektu p i jeho
správ .

4. Hospoda ení probíhá na základ  ro ního rozpo tu schváleného
výborem.

5. Podrobn jší úpravu hospoda ení s majetkem YMCA Jind ich v
Hradec stanovuje výbor.

§ 21 Zrušení YMCA Jind ich v Hradec
1. O zrušení YMCA Jind ich v Hradec nebo slou ení YMCA

Jind ich v Hradec s jiným spolkem rozhoduje výlu  valná
sch ze.  Pro  tento  návrh  musí  hlasovat  nejmén  t i  p tiny

ítomných inných len  YMCA Jind ich v Hradec.
2. Pozvánka na valnou sch zi, kde má být rozhodnuto o zrušení

YMCA Jind ich v Hradec musí výslovn  obsahovat tento bod a
tento bod nelze dodate  za adit na po ad jednání valné sch ze.

3. Rozhodne-li valná sch ze o zrušení, YMCA Jind ich v Hradec
se zrušuje dnem p ijetí rozhodnutí, pop ípad  valná sch ze m že
stanovit pozd jší datum jejího zrušení.

4. Rozhodne-li valná sch ze o zrušení, jmenuje valná sch ze
zárove  i likvidátora.

5. Likvida ní z statek p ejde po vypo ádání závazk  YMCA
Jind ich v Hradec na YMCA v R.

§ 22 Zm ny stanov
1. Stanovy lze zm nit pouze rozhodnutím valné sch ze, hlasují-li pro

navrženou zm nu nejmén  t i p tiny p ítomných inných len .
2. Zm nit stanovy lze pouze tehdy, byl-li návrh písemn  (posta uje i

emailem nebo jiným elektronickým prost edkem umož ující
dálkovou komunikaci) p edán inným len m ve lh  3 týdn

ed konáním valné sch ze.
3. ásti stanov vymezující k es anský charakter a jeho ve ejnou

prosp šnost, zaru ující základní orientaci YMCA Jind ich v
Hradec a jeho p íslušnost ke sv tovému spole enství YMCA,
nelze ze stanov vypustit ani zásadním zp sobem m nit.
Vypušt ní t chto ustanovení by m lo za následek zrušení

íslušnosti k tomuto spole enství.
4. Každá zm na stanov nabývá platnosti a ú innosti okamžikem

jejího p ijetí valnou sch zí, není-li stanovena pozd jší ú innost.

§ 23 Záv re né ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny valnou sch zí YMCA Jind ich v
Hradec dne 4.10.2015.
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