Žehuňský okrašlovací spolek
Stanovy

Článek I
Název spolku, sídlo spolku

Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen „Spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlem Spolku je obec Žehuň.

Článek II
Účel spolku
Základními účely spolku jsou:


zvelebování obce a okolí z hlediska estetického se zvláštním zřetelem k zachování a
údržbě nemovitých občanských, sakrálních a technických památek



zvelebování obce z hlediska estetického a ekologického se zvláštním zřetelem k údržbě a
obnově zeleně



podpora a spoluúčast na kulturním povznesení mikroregionu s cílem zlepšení
všeobecného povědomí o něm za účelem zvýšení turistické atraktivity



spolupráce s orgány státní správy, místní samosprávy a významnými právnickými
osobami regionu za účelem naplňování cílů uvedených výše

Článek III
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1. Členem Spolku se může stát:


fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR



právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán,
pokud si sama neurčí jiného zástupce
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čestný člen, jehož čestné členství mu bylo uděleno členskou schůzí

2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.
3. Členství vzniká dnem, kdy výbor Spolku rozhodne nadpoloviční většinou hlasů o přijetí
žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Tímto okamžikem vznikají práva člena
Spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto
členství. Žadatel o členství podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat informace
uvedené v čl. IV. odst. 1. stanov, dále datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis
žadatele. U fyzické osoby jsou titul, telefonické spojení a emailová adresa nepovinné
údaje.
4. Práva člena Spolku:


podílet se na činnosti Spolku,



spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,



volit orgány Spolku,



být volen do orgánů Spolku,



svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku



čestní členové mají při hlasování pouze hlas poradní

5. Povinnosti člena Spolku:


dodržovat stanovy Spolku,



podílet se na činnosti Spolku,



svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl jmenován či
volen,



platit členské příspěvky



čestní členové platí pouze dobrovolný příspěvek

6. Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení
důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
7. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Článek IV
Seznam členů
1. Spolek vede neveřejný seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí
následující údaje:
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Fyzická osoba
Titul, jméno a příjmení
Bydliště
Datum narození
Tel. č./ email

Právnická osoba
Název
Sídlo
IČ
Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů mohou provádět předseda výboru, místopředseda
výboru nebo člen výboru Spolku samostatně. Tito provedou zápis nového člena do
seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od vzniku členství, popřípadě výmaz člena ze seznamu
členů ve lhůtě 14 dnů od zániku členství.
3. Předseda výboru, místopředseda výboru nebo člen výboru jsou povinni vydat ve lhůtě 14
dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

Článek V
Členské příspěvky
1. Výše členského příspěvku za individuální členství se stanovuje na 200 Kč/rok u fyzické
osoby, 500 Kč/rok u právnické osoby. Změnu výše členského příspěvku stanovuje
členská schůze.
2. Členský příspěvek je splatný do 30 kalendářních dní od doby, kdy výbor Spolku rozhodne
nadpoloviční většinou hlasů o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.
3. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
4. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.
5. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje
výbor Spolku.

Článek VI
Organizace spolku
Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem
jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. Do její působnosti tak náleží:


určit hlavní zaměření činnosti spolku



rozhodovat o změně stanov



volit a odvolávat členy volených orgánů
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rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku



stanovuje výši členského příspěvku



schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období
předkládané výborem



náhradní členové volených orgánů Spolku se nevolí

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů.
Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má
jeden hlas. Čestní členové mají hlas pouze poradní.
3. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor Spolku. Usnášeníschopná je, pokud
se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá
předseda výboru Spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního
konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.
4. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání podnět.
5. Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor Spolku (předseda výboru,
místopředseda výboru a člen výboru).
Statutární orgán spolku
1. Statutární orgán Spolku je kolektivní a tvoří jej výbor Spolku. Výbor má 3 členy (předseda
výboru, místopředseda výboru a člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou.
Předseda výboru je předsedou Spolku. Místopředseda výboru Spolku je zároveň hlavním
ekonomem Spolku. Do výlučné kompetence výboru patří:


svolávat členskou schůzi,



rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud
pro to existují závažné důvody



vydávání interních směrnic spolku,



dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,



přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení.

2. Výbor Spolku svolává předseda výboru, nebo jím pověřený člen výboru, na základě
pracovního plánu Spolku.
3. Jménem Spolku jsou oprávněni jednat: předseda výboru, místopředseda výboru a člen
výboru. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem Spolku další členové
spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň dvou z výše uvedených
funkcionářů.

4

4. Funkční období volených orgánů jsou tři roky. Členství ve volených orgánech zaniká
zánikem členství ve Spolku dle čl. III. odst. 6. stanov, uplynutím funkčního období,
odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí nebo odstoupením z funkce.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém
vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními
předpisy.
2. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví
a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních
příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku II.
4. Výplaty prostředků provádí místopředseda výboru Spolku a předkládá je ke schválení
výboru Spolku.
5. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem Spolku a jedenkrát ročně při
výroční členské schůzi.

Článek VIII
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
členské schůze Spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
2. Po zániku Spolku budou veškeré finanční prostředky použity na účely spolku stanovené
v Článku II.

Článek IX
Závěrečná ustanovení
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1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku obecně
platnými právními předpisy.
2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u
příslušného krajského soudu.
.

V Žehuni dne 11.2.2016

...........................................
Libor Vondruška

.......................................... ...........................................
Milan Jiroudek

6

Ludmila Tvrdíková

