Vl\ j§,1,1-11qll}T;il;

Ministerstvo vnitra
Náměstí Hrdinů 3
1402l Praha 4

věc:

Návrh na registraci občanského sdruženíHome 4 pets

V souladu

s § 6 zákona83ll990 Sb., o sdružovrání občanů,
předkládá přípravný výbor ve složení:

VĚNCESLAVA MŮLLEROVÁ
Kpt. Jaroše 161816,415 0l Teplice

Paní:

ALICE

Paní:

Nuselská

lnŠnrIcrÁ
12961 65,

1

40 00 Praha 4, nar.: 2. I0. I97 4

TEREZA ZELINKOVÁ
Trojická l1ll9l2,128 00

Slečna:

1, nar.: 31. 10. 1948

_

VÁCHOVÁ

Praha 2,nat;

II. 12. 1987

návrh na registraci občanského sdružení,které bude užívatnázev Home 4 Pets, se sídlem
Májová 54, Dolní Bíežany- Lhota, 252 4l Praha - Západ

Zžkladními cíli sdruženíjsou zejména,.
o poskltnutí azy|ttpro opuštěné psy (především pro těžko socializovatelná štěňata a
týrané psy), v ojedinělých případech i asistenčnípsy, kteří v rámci výcviku potřebují
rodinnou péčinebo dosahli věku pro ukončeníslužby
o začleíovánípsychicky handicapovaných zviřat do normálního života s kapacitou
omezenou pro možnosti takovéhoto způsobu resocializace
o osvětová činnost, podpora projektů spojených s omezením nekoordinované
reprodukce psů (podpora plošnékastrace nechovných jedinců, omezení poptávky po
psech z velkochovů pro pouhý zisk, podpora adopcí psů z útulkůči dočasných
domácích depozit)
Zmocněnci přípravného výboru oprávněnými jednatjeho jménem jsou:
1)

vĚNcEsLAvA vúrrpnovÁ

2)

TEREZA ZELINKOVÁ

Y Praze dne 3.

-

VÁCHOVÁ

|I.20lI

Podpisy členůpřípravného v.Ýboru:

vĚNcEsLAvA tuúrrpnovÁ
TEREZA ZELINKOVÁ _ VÁCHOVÁ
ALICE

rBŠpncrÁ

Příloha: dva stejnopisy stanov sdružení
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odbor všeobecnésprávy
oddělení sdružování
náměstí Hrdinů 163413
Praha 4
140 21

č, j. vv_t 25o35-4Ns_2011

praha 20
Počet listů:1
Příloha:114

. ti.top

adu 2011

Yážená paní
věnceslava Múllerová
Kpt. Jaroše 1618/6
415 01Teplice

HOME4PETS-reqistrace
V příloze zasíláme stanoyy opatřené doložkou
přiděleném identifikačním čísle/lC/.

tel.

č.:

e-mail:

974 B17 391

eva.dianiskova@mvcr.cz

o provedené registraci a

o

,/

Stanovv občanskéhosdruženíHOME 4 PETS
Čl.

I

HOME 4 PETS (dáljen OS) má své sídlo v:

cl.

ll

Názevasídlo
Májové ul. 54, Dolní Břežany - Lhota

25241Praha -Západ

charakter sdružení

HOME 4 PETS je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením,vzniklým podle zákona
č. 83/1990 Sb,, o sdružováníobčanů,v p|atném znění. 0S je právnickou osobou podle českéhopráva.

Cl.

lll

Základni cíle OS Home 4 Pets

Základními cíli OS jsou zejména:

.
o
o

poskytnutí azylu pro psy v nouzi (především pro nesocializovaná štěňata, psy týrané či
ohrcženó na ži,lotě), v ojedině|ých případech i asistenčnípsy po ukončení siužby
začleňování psychicky handicapovaných zvířat do normálního života s kapacitou omezenou pro
možnosti takovéhoto způsobu resocializace
osvětová činnost, podpora projektů spojených s omezením nekoordinované reprodukce psů
(podpora plošnékastrace nechovných jedinců, omezení poptávky po psech z velkochovů pro
pouhý zisk, podpora adopcí psů z útulků,karanténních
.,/.!...-a.Q./.,!.

Cl.

lV

Formy činnosti OS Home 4 Pets

zÁlrrlloWutl, tedy HLAVNÍM| formami činnosti OS jsou ze
a
a

a
o
a
a

pCXi č. i.

.w.u,.,l]Í{2 66.5.hl

:l

o . í,2l63,u.a.?]..
'
9t9 rS1,

vybudování a provoz azylového / terapeutického zařízení a sítě domácích (rodinných)
vytvoření nejrozsáhlejšího registru českých a slovenských zvířat v nouzi na webových
www.home4pets.cz, aktivní vyhledávání nových rodin, pomoc zájemcům o
transportů vybraných zviřat, propojení,,nabídky" s ,,poptávkou", konzultace před i po
veterinární a psychologická péče,minimalizace rizika vrácení adoptovaného zvířete
poskytování canisterapeutických služeb pro seniory a handicapované děti
osvětové akce zaměřené především na mládež (rodiny), výroba propagačníchmateriálů
příprava a realizace akcíspojených s podporou plošných kastrací a omezením velkochovu psů a
koček bez průkazu původu
organizování a podpora kampaní a petičníchaktivit vedoucích k legislativním úpravám

vÍoĚlrČrlÝMl, tedy veolĚ.lŠÍtvtlformami činnosti oS jsou

.
o
.
o

cl.

zejména:

vydávání a prodej odborných publikací a propagačních předmětů, prodej
péčio zuířata v zájmovém chovu
odchytová služba, ustájení psů odebraných policií či veterinární správou
poskytování pečovatelských služeb a dočasnéhoustájení zviřat v zájmovém
pr0
soukromé osoby
pořádání sbírek a aukcí, aktivit pro sponzory i soukromé dárce za účelemzískánífinančnícha
materiálních prostředků pro zajištěnímaximálního rozsahu zájmové činnosti, naplňování cílůdle
čl. llltěchto stanov.

v

clenstvív os

1. Čbnem OS můžebýtfyzická osoba starší 18 let. Členstvíve sdruženívzniká na základě schválení
písemné přihlášky členskou schůzísdruženídnem přijetí za člena. O přijetí rozhoduje členská schůze
na svém nejbližšímjednání.
2. Člen OS má právo:

o
.
o
o

účastnitse jednání členskéschůze
volit orgány

os

a být volen do těchto orgánů
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům OS
podílet se na praktické činnosti sdružení

3. Člen OS má povinnost:

.
.
.

dodžovat stanovy, plnit usneseníorgánů os
aktivně hájit zájmy sdružení,dodžovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádnékroky, které
by byly v rozporu se zájmy OS
účastnitse jednáni orgánů os a přispívat ke zlepšeníjejich práce

4, ČlenstvívOS zaniká:
doručenim písemného oznámení člena o tom, že vystupuje

.
.
o
.

úmrtím člena os

zánikem os
vyloučenímčlena os členskou schůzí,v případě, že člen opakovaně i přes písemnéči ústní
napomenutí výborem porušuje tyto stanovy

5. Veškeré vypořádání vůčičlenovi, kterému zaniklo členství,proběhne do tří měsíců od potvzeného
ukončení členství.

Cl.

Vl

Strukturu

o
o
o

Organizační uspořádání
0S

tvoří:

členská schůze
výbor

dozorčírada

A. Členská schůze
1. Nejvyššímorgánem OS je členská schůze všech členů,která se schází nejméně jednou

.
.
.
.
o
o
.

schválila stanovy
zvolila výbor

os

0s

a změny těchto stanov
a dozorčíradu, případně je odvolala

schválila rozpočet 0S předkládaný výborem
schválila zprávu o činnosti os předkládanou výborem a účetnízávěrkuza předešlý rok
určila koncepci os a jeho cíle na příštíobdobí
schválila přihlášky nových členůa rozhodla o vyloučeníčlena
rozhodla o zániku 0S

2, Zasedáni členskéschůze OS svolává výbor OS. Výbor je povinen do

'1

měsíce svolat členskou
schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členůOS, nebo pokud o to požádá dozorčí
rada. Rozhodnutí o vyloučeníčlena OS a o zániku OS jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech
členůOS. Stanovy 0S lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů.Schůze je usnášeníschopná,
účastní-lise zasedání nadpoloviční většina všech členůOS,
B. Výbor

1, Výbor je výkonným orgánem
uloženému členskou schůzí.

0S, Řídíčinnost OS mezi zasedáními členskéschůze a plní úkoly

2, Výbor OS má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou,

C. Dozorčírada
1. Dozorčírada je kontrolním orgánem OS, Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členskéschůze
a dohlížína hospodaření OS. Dozorčírada dohlížízejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi
poskytnutými OS a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V

případě, že dozorčírada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná
členská schůze musí projednat připomínky dozorčírady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2.Dozorči rada má 3 členy, které volíčlenskáschůze tajnou volbou.

Čl.

Vll

Územníjednotky OS

OS nezřizuje žádnéúzemníjednotky s právní subjektivitou,

Cl.

Vlll

Jednáníjménem OS

Jménem OS jedná jeho výbor, případně výborem či jedním členem výboru písemně zmocněná osoba.
Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem 0S samostatně.

Cl.

lX

Hospodaření OS

1. Za hospodaření

0S odpovídá výbor. OS

hospodaři

schváleného členskou schůzí.
2. K zajištěníběžnéhohospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5,000,- Kč, k vedení
účetnictvía k zajištěníplnění daňových povinnostíjmenuje výbor z č|enůOS pokladníka.

3, Příjmy 0S tvoří příspěvky jeho členů,jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z vedlejších
výdělečných aktivit, Veškeré tyto příjmy budou využity výhradně k pokrytí nákladů potřebných na
realizaci hlavní zájmové činnosti.

4, Výdaje OS jsou zaměřeny na uskutečňování cílůOS uvedených v čl, lll a v souladu s formami
činnosti uvedenými v čl. lV těchto stanov.

čL

X

Zánik OS

OS zaniká:
'1,

Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučeníms jiným

0S

na základě rozhodnutí členskéschůze,

2, Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

3. Zaniká-li OS dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o vypořádáni majetku
dle čl. Xl.

Čl.

Xl

Způsob majetkového vypořádání při zániku OS

V případě zániku OS je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejížcíle jsou blízkécilům OS, Jestliže nebude tato osoba nalezena do
3 měsícůod ukončenílikvidace, rozdělí se zbývajícímajetek rovným dílem mezi členy OS.

pŘípnnvruÝ yýgoR:

