Stanovy Bike Kitchen Brno, z.s.
Článek 1
Název a sídlo spolku
1. Spolek se nazývá Bike Kitchen Brno, z.s.
2. Spolek sídlí na adrese Šumavská 492/8, Ponava, 602 00 Brno

Článek 2
Účel spolku
1. Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života obyvatel Brna, rozvíjet a spojovat lokální a mezinárodní
komunity, vzdělávat širokou veřejnost, rozvíjet kulturu, rozvíjet veřejný prostor a podporovat
udržitelnost.
2. Spolek naplňuje své poslání touto činností:
a. provoz komunitní cyklodílny a posilováním kompetencí lidí opravovat jízdní kola
b. etická příprava pokrmů
c. oprava jízdních kol a další manuální práce
d. jízda na kole po městě
e. dialog o urbanismu a společenských tématech
f. rozvoj a podpora různorodých zájmových skupin, literatury, divadla, fotografie, hudby a dalších
g. pořádání kulturních akcí
h. tvorba veřejného prostoru otevřeného pro každého
i. poskytování nízkoprahového centra
j. odolávání gentrifikaci
k. rozvoj udržitelných způsobů života a dopravy, recyklace starých materiálů
l. provozování bikesharingu a půjčovny jízdních kol a dalších nemotorových dopravních
prostředků
m. mezinárodní reprezentace města Brna
n. ochrana přírody a krajiny s cílem účastnit se správních řízení
o. další aktivity související s posláním spolku

Článek 3
Členství ve spolku
1.
2.
3.
4.
5.

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let.
Členem spolku se člověk stává rozhodnutím statutárního orgánu.
Členovi spolku může být na vlastní žádost členství ve spolku ukončeno.
Člena spolku může vyloučit jedině členská schůze.
Člen spolku má právo účastnit se členské schůze, kandidovat na pozici člena statutárního orgánu,

hlasováním volit členy statutárního orgánu, účastnit se činnosti spolku.
6. Členové spolku mohou platit dobrovolné členské příspěvky.
7. Člen spolku má povinnost chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

Článek 4
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
2. Členskou schůzi svolává statutární orgán nejméně 20 dnů před jeho datem konání. Členská schůze se
schází nejméně jednou za rok. Statutární orgán je povinnen svolat členskou schůzi na žádost nejméně
3 členů.
3. Členská schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů. Členská schůze přijímá
usnesení konsensem. Konsensu je dosaženo, když všichni přítomní členové s rozhodnutím souhlasí a
žádný člen není proti rozhodnutí. Členskou schůzi vede člen spolku zvolený členskou schůzí na
začátku schůze.
4. Členská schůze rozhoduje o vyloučení člena ze spolku. Při rozhodování o vyloučení člena ze spolku se
nepřihlíží k hlasu člena, o jehož vyloučení je rozhodováno.
5. Pokud se členská schůze nesejde ve stanoveném termínu v usnášenímschopném počtu, lze ji konat v
termínu odloženém nejméně o 30 minut. Pak je členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu.
Členská schůze v odloženém termínu však není usnášeníschopná, pokud nesouhlas s
unášeníschopností takto odložené členské schůze vyjádří alespoň jeden člen. Nesouhlas s
usnášeníschopností členské schůze člena, o jehož vyloučení ze spolku je rozhodováno, nemá vliv na
usnášeníschopnost členské schůze.
6. Statutární orgán spolku je kolektivní. Počet jeho členů je nejméně dva, horní počet členů statutárního
orgánu není omezen.
7. Na člena statutárního orgánu může kandidovat každý člen. Člena statutárního orgánu volí členská
schůze.
8. Statutární orgán je usnášeníschopný, pokud se sejdou alespoň dva jeho členové. Statutární orgán
přijímá usnesení konsensem.
9. Statutární orgán může rozhodovat i na dálku (per rollam).
10. Spolek navenek zastupuje kterýkoliv člen statutárního orgánu.

Článek 5
Způsob a okolnosti zániku spolku
1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění organizace, nebo rozhodnutím členské
schůze o sloučení spolku s jiným subjektem. Pro takováto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně
2/3 všech členů.
2. O způsobu majetkového vypořádání spolku rozhodne poslední členská schůze dle stanoveného klíče:
1. úhrada všech závazků, 2. převod zbylého majetku jiným neziskovým právnickým osobám, jejichž
cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Fungování spolku se řídí § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., pokud stanovy neurčují jinak.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do rejstříku.

Za spolek podepsali členové statutárního orgánu
Bc. Anna Bromová

Dan Kniebűgl

