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PodorIického sd ruže ní zaměstnaVatel ťr

č|. l
Název a sídlo, pťrsobnost a charakter sdružení

1) Název sdruŽení : Podorlické sdružení zaměstnavatel

Nejde-|i o právní rikony mŮŽe sdruŽení pouŽívat i zkratku svého názvu: PoSZ, která není součásti

názvu sdruŽení.

2) Sídlo sdruŽení je na adrese: Val 62; Dobruška, PsČ 518 01

3) Ce|é sdruŽení je jedinou organizační jednotkou, která se jiŽ dále vnitině nečlení na niŽší

oiganizační stoŽky s právní subjektivitou. SdruŽení pŮsobí na celém uzemí Ceské repub|iky.

4) Charakter sdru Žení - sdruŽení je za|oŽené pod|e zákona č. 83/1990 sb. v němŽ se sdruŽují

rn/robní organizace, firmy a cialší zaměstnavatelé regionu Podorlicka a jeho oko|í

k usnadnění vzájemné koordinace pĚi uspokojování vzdělávacích zájmŮ pro zajištění a rozvoj

sr4./ch organizací

čl. Il
Cí|e činnosti

Cíie scÍruŽenÍjsou:

o zajlšťování vzdětávacích zájmŮ č|enŮ sdruŽení

o zjišťování potĚeby a sumarizace poŽadavkrj členŮ sdruŽení v ob|asti personální po|itiky

regionu

o učinná propagace činností jednot|irn./ch č|enŮ sdružení

čl. l||
Náp|n a formy činnosti

1) Ve spo|upráci s Hospodáiskou komorou, Úradem práce a ško|ami regionu provádět osvětu a

píop'gá"i pbzaoovanfch studijních a učebních oboni a informovat veťejngst o jejich potrebě. a

b",špěrtiud. Pravidetně a oĎ;enivně informovat zejména rodiče Žákť! posledních ročníkrj

záKádních ško| o potiebách č|enrj sdruŽení a o budoucích moŽnostech up|atnění v jednot|ivych

profesích.

2) Zajišťovat, organizovat a vytváťet propagační činnost jednotliWch č|enrj sdruŽení zejména

vtiskové a e|ektronické podobě, formou rnjstav a jinfmi vhodnfmi prostiedky.

3) Úzce spotupracovat s Úraoy práce, HospodáÍskou komorou a školami regionu.

4) |niclov at za|oŽení školy.

5) Pri rea|izaci svfch cílri postupuje sdružení v soutadu s obecně závaznymi právními piedpisy na

zák|adě těchto stanov a usnesení či rozhodnutí svfch vrcholnfch orgánŮ.
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čl. lV
Č|enství ve sdruŽení

1) Č|enem sdruŽení mrjŽe b t právnická ifyzickáosoba staĚí 18let.

2) Prih|ášku ke č|enství pfijímá v.fbor sdruŽení" Pro piijetí č|ena je potieba souhlas nadpo|oviční
většiny č|enú rn./boru.

3) Zak|ádajícím členem sdruŽenÍ je fyzická osoba, která se ričastní činnosti piípravného u/boru a

proti jejímuŽ čtenství neby|y vzneseny odrjvodněné námitky ze strany ostatních osob častnících
se činnosti píípravného u./boru.

4) Členství zaniká

doručením písemného oznámení člena o vystoupení rn./boru sdruŽení;
rozhodnutím č|enské schúze o vyloučení;

- ffi.Ťi':ff,l,#"l?ffI[.*'*'"tiť J:#::'lffii:#iL"Í'lt"J;lJ;l""n'
5) Člen má právo

častnit se činnosti sdruŽení a jeho orgánťr a byt o této činnosti informován;
rjčastnit se č|enské schrize, vo|it orgány sdruŽení a byt do nich volen;

: Bffi:Í::.#šgilffÍá.Ťl'ilTtT#!I.H$i'".'ll*l.i:"'''
6) Č|en má povinnost

dodrŽovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdruŽení;
p|atit členské piíspěvky;

7) VÝši členskfch pÍíspěvkri navrhuje vfbor sdruŽení a schvaluje členská schrize.

č!. V
orgány sdruŽení

orgány sdruŽení jsou:

. členská schŮze

. rn.fbor a pÍedseda sdruŽení

. revizor sdruŽení

čl. V|
Č|enská schťrze

1) Č|enská schŮze je nejvyšším orgánem sdruŽení; schází se nejméně jednou ročně.

2) Č|enskou schrjzi svo|ává rn.fbor sdruŽení. Č|enská schŮze je usnášeníschopná, je.|i píítomna
aiespoř potovina členú sdruŽení; nesejde-ti se usnášeníschopná členská schúze' svo|á u./bor

sdruŽení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne diíve neŽza 5 d.nú) náhradní č|enskou sch zi, tato
je usnášenGchopÁa oěz oh|edu na počet piítomnfch členťr. Čtenská schrjze pÍijímá rozhodnutí
h|asováním; pro pfijetí rozhodnutí je potieba souh|as nadpo|oviční většiny pÍítomnfch č|enŮ.

3) Č|enskou schŮzi svolá Wbor sdruŽení také poŽádá-li o to (písemně) 1/3 č|en sdruŽení a to ve
|hútě do jednoho měsíce, není-|i v Žádosti uvedena |húta pozdější.

4) Členská schŮze:

o schva|uje stanovy sdruŽení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdruŽení; pro pňijetí těchto
rozhodnutí je potťeba 2l3 většiny všech čten sdruŽení

o vo|í rn.Íbor sdruŽení a revizora

o schva|uje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaťení za minu|é období a revizní
zprávu;
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o rozhoduje o vy|oučení člena;

o určuje formy a konkretizaci iinnosti pro da|ší oMobí;

o stanovuje rn.fši č|enskfch piíspěvkri i

č|. V||

Vybor a pÍedseda sdruŽení, jednání jménem sdruŽení

1) VÝbor sdružení je tiíč-|ennf, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého stÍedu volí pťedsedu

sdruŽení a pokladníka. Činnost rn.fboru sdruŽení rídí piedseda sdružení.

2) Vlbor sdruŽení Íídí sdruŽení v období mezi členskfmi schrjzemi. Schrjze rn./boru sdruŽení je

vo|ně pÍístupná č|enŮm sdruŽení.

Vfbor sdruŽení:

o na nejb|iŽší schŮzi projedná věc, poŽádá.|i o to č|en sdruŽení;

o piipravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další oMobí, pĚípadné

změny stanov, návrh cí|ri da|ší činnosti;

3) Piedseda sdru Žení je statutárním orgánem sdruŽení. Jedná jménem sdruŽení. Plnou moc k

zastupovaní mŮŽe udě|it pouze statutární orgán sdruŽení.

č|. V||l
Revizor sdruŽení

1) Kontrotuje činnost sdruŽení, pÍedevším jeho hospodaÍení a p|nění rozhodnutí č|enské schúze,
jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) PÍipravuje revizni zprávy a posudek návrhu rn.froční zprávu; tyto pÍedk|ádá č|enské schrjzi.

č|. lX
Zásady hospodaÍení

1) SdruŽení je neziskovou organizací. Piíjmy budou tvoiit zejména:

a) dary a pňíspěvky č|enŮ

b) dary, dotace a granty fyzickfch a právnickfch osob

2) VÝdaje sdruŽení jsou zaměÍeny na uskutečĎování cí|rj sdruŽení v sou|adu s formami činností
podte těchto stanov a rozpočtem sdruŽení.

čl. X
Závěrečná ustanovení

1) SdruŽení se zfrzuje na dobu neurčitou.

2) SdruŽení se registruje pod|e obecně závaznych právních pÍedpisri.

3) SdruŽení zaniká na základě usnesení čtenské schúze a v sou|adu s obecně závaznlmi právními

pťedpisy.
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