STANOVY
spolku Pro Zahořany
Čl. I
Název, forma a sídlo
Spolek Pro Zahořany (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Zahořany 13,
411 48 Křešice.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je ochrana přírody, krajiny a kulturních památek na území obce Křešice, zajištění
lepších životních podmínek, informovanosti a kvality života v obci a aktivní účast při rozvoji obce,
zejména části Zahořany.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho
přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají
osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Členství ve spolku se rozlišuje na:
a) řádný člen,
b) člen – příznivce.
3. Řádným členem je ten člen, který v období mezi konáním dvou členských schůzí zaplatil členský
příspěvek. Ostatní členové jsou příznivci. Druh členství se může v každém období měnit.
4. Řádný člen má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit předsedu a další orgány spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
5. Člen – příznivce má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze s hlasem poradním,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c) podílet se na praktické činnosti spolku.
6. Každý člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy,
b) hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku.
7. Členství ve spolku zaniká:
a) oznámením o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že člen opakovaně porušuje tyto stanovy,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
Čl. IV
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda,
c) kontrolní komise.
Čl. V
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a odvolává jej,
c) rozhoduje o zřízení kontrolní komise a volí její členy,
d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok,
e) schvaluje zprávu o činnosti kontrolní komise, pokud je zřízena,
f) schvaluje výši členských příspěvků,
g) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
h) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

i)

rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
3. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá kontrolní
komise nebo alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze
zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, a to
nejpozději pět dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina řádných
členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku.
Řádný člen má při rozhodování jeden hlas; člen – příznivce má hlas poradní.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout nadpoloviční většinou přítomných řádných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje předseda spolku zápis. Zápis
svým podpisem ověřuje další člen, přítomný na zasedání členské schůze.
Čl. VI
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně
dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat rovněž
předsedou zmocněný člen spolku.
2. Dispozici s majetkem spolku, převyšujícím hodnotu 5 000 Kč, předseda předem projedná na
členské schůzi nebo oznámí kontrolní komisi, která ji může do 5 kalendářních dnů pozastavit.
3. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Předseda se funkce ujímá den následující po
dni volby.
4. Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 5 odst. 3. těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a vyhotovovat z ní zápis,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
Čl. VII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem spolku. Kontrolní komise se zřizuje, pokud o tom
rozhodne členská schůze. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Kontrolní komise rozhoduje
nadpoloviční většinou všech členů komise.
2. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v
souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně
předsedu. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o činnosti.
3. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od
členů spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
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Čl. VIII
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky
vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními
doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje předseda členy spolku na každé členské schůzi.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě,
jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Čl. IX
Hospodaření spolku
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 20. 2. 2015.

Za správnost: Jarmila Jandová, předsedkyně spolku

