STANOVY
Život na vesnici, z.s.
ČLÁNEK I.
NÁZEV SDRUŽENÍ
Název spolku zní:
Život na vesnici, z.s.
ČLÁNEK II.
SÍDLO A ADRESA SPOLKU
Korespondenční adresa:
Pohřebačka 152
Opatovice nad Labem
533 45

Sídlo:
Pardubická 160
Opatovice nad Labem
533 45
ČLÁNEK III.
PŮSOBNOST SPOLKU

1) Život na vesnici, z.s. (dále jen spolek) působí na celém území České republiky.
2) Oblast působnosti lze změnit pouze usnesením Členské schůze, a to i mimo území České republiky.
ČLÁNEK IV.
CÍL
1) Cílem spolku je organizovat kulturní, zábavné a veřejně prospěšné akce.
2) Členové se sdružují k níže uvedené činnosti, přičemž se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR,
zejména zákonem č. 83/1990 Sb.
ČLÁNEK V.
PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLKU
1) Organizovat kulturní a společenské akce pro své členy i veřejnost.

ČLÁNEK VI.
POSTAVENÍ SPOLKU
1) Spolek je dobrovolným, zájmovým a hospodářsky samostatným sdružením fyzických osob.
2) Spolek je samostatnou organizací s vlastní právní subjektivitou.
3) Vztahy mezi členy spolku navzájem nebo vůči třetím osobám se řídí platnými právními předpisy.
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4) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Případný zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít
pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
ČLÁNEK VII.
ČLENSTVÍ VE SPOLKU
Členství ve spolku je řádné nebo čestné.
1) Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby, které se ztotožňují s účelem a předmětem činnosti spolku a
mají zájem se aktivně podílet na práci spolku.
2) Čestným členem mohou být pouze fyzické osoby, které se mimořádně podílely na činnosti spolku. Návrh
na udělení čestného členství může podat pouze jiný řádný člen, a tento návrh bude schválen Členskou
schůzí.
3) Každý řádný člen starší 18-ti let má právo volit a být volen. Při hlasování má jeden hlas. Čestný člen toto
právo nemá.
Vznik členství:
4) Členství vzniká na základě písemné přihlášky, zaplacením členského příspěvku, přistoupením ke
stanovám a schválením Členskou schůzí.
5) U uchazečů mladších 18-ti let je před přijetím nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
Zánik členství:
6) Písemnou výpovědí člena. Členství zaniká prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Zaplacené členské příspěvky se nevrací.
7) Vyloučením z důvodu:
a) spáchání úmyslného trestného činu;
b) úmyslným porušením stanov spolku;
c) opakované hrubé porušení stanov z nedbalosti, ačkoliv byl Výkonným výborem na možnost vyloučení
písemně upozorněn;
d) nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech.
8) Úmrtím fyzické osoby.
9) Čestné členství je doživotní.
10) O zániku členství podle odst. 7, písm. a až d rozhoduje Výkonný výbor.
11) Proti rozhodnutí Výkonného výboru se může vyloučený člen odvolat k Členské schůzi, která rozhodne s
konečnou platností. Do doby rozhodnutí Členské schůze má člen pozastavené členství.
12) Spolek vede seznam členů, který je neveřejný.
13) O členech spolku jsou evidovány tyto údaje:
a) Jméno a příjmení
b) Datum narození
c) Adresa
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ČLÁNEK VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
Všichni členové mají stejná práva a povinnosti pokud nevyplývá z těchto stanov něco jiného.
Členové mají zejména tato práva:
1) Podílet se na veškeré činnosti, užívat její výsledky, předkládat náměty, vyjadřovat se ke všem otázkám a
hlasovat při jednání na Členské schůzi.
2) Účastnit se všech akcí pořádaných spolkem, užívat majetek a zařízení spolku podle stanovených pravidel.
3) Volit a být volen do orgánů spolku a být jmenován do jeho komisí.
4) Požádat Výkonný výbor o svolání mimořádné Členské schůze písemnou žádostí s uvedením důvodu.
5) Každý člen má právo účastnit se zasedání Výkonného výboru, pokud o svém zájmu informuje písemně
nejpozději pět dnů před konáním zasedání předsedu nebo některého člena Výkonného výboru.
6) Využívat všech poskytovaných služeb spolku a využívat informace, kterými spolek disponuje.
Členové mají zejména tyto povinnosti:
7) Dodržovat stanovy, jednací řád a rozhodnutí orgánů a komisí spolku.
8) Hájit společné zájmy spolku, které vyplývají ze stanov a rozhodnutí orgánů spolku, všestranně
podporovat jeho činnost.
9) Řádně a včas plnit svoje finanční závazky vůči spolku.
ČLÁNEK IX.
ORGÁNY SPOLKU
Orgány spolku jsou:
-

ČLENSKÁ SCHŮZE;

-

PŘEDSEDA SPOLKU;

-

VÝKONNÝ VÝBOR;

-

REVIZNÍ KOMISE;
ČLÁNEK X.
ČLENSKÁ SCHŮZE

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2) Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně, jinak jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů s
hlasovacím právem, Výkonný výbor nebo Revizní komise.
3) Členskou schůzi svolává předseda spolku nejpozději 21 dnů před dnem jejího konání. Oznámení o
konání Členské schůze učiní písemnou pozvánkou. Písemná pozvánka musí obsahovat označení, zda se
jedná o výroční nebo mimořádnou Členskou schůzi, den, místo a čas konání, program Členské schůze.
4) Do působnosti Členské schůze náleží:
a) rozhodovat o:
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-

založení a zániku spolku;

-

změně stanov;

-

účasti spolku v jiných sdruženích nebo společnostech;

-

dalších skutečnostech, které si vyhradí;

b) schvaluje:
-

dlouhodobý program činnosti;

-

změnu stanov;

-

jednací a volební řád;

-

výroční zprávy, výsledky hospodaření a finanční plán, výši členských příspěvků;

-

program součinnosti s jinými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí;

c) volí:
-

Výkonný výbor;

-

Revizní komisi;

5) Členská schůze je usnášení schopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů s hlasovacím
právem. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů. O změně stanov a účasti spolku
v jiných sdruženích nebo společnostech, musí hlasovat pro změnu 3/4 přítomných členů.
6) Pokud se Členská schůze nesejde ve stanoveném počtu, je po uplynutí jedné hodiny po stanoveném
začátku usnášení schopná v počtu přítomných členů.
7) Ze zasedání Členské schůze se pořizuje písemný zápis.
ČLÁNEK XI.
VÝKONNÝ VÝBOR
1) Výkonný výbor je volený orgán spolku, organizuje činnost spolku a rozhoduje o všech podstatných
záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci Členské schůze. Výkonný výbor za svou činnost
odpovídá Členské schůzi.
2) Výkonný výbor má nejméně 5 členů, jejichž funkční období je tříleté. Opakovaná volba je přípustná.
Výkonný výbor si zvolí svého předsedu, místopředsedu a ekonoma. Předseda Výkonného výboru zastává
funkci předsedy spolku. Ekonom je odpovědný za účetnictví a pokladnu spolku.
3) Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Zasedání svolává předseda
spolku nejméně 7 dnů před datem konání. Oznámení o konání Výkonného výboru učiní předseda
písemnou pozvánkou na jednání doručenou členům Výkonného výboru a členům revizní komise.
4) Usnesení Výkonného výboru se přijímá většinou hlasů přítomných členů.
5) Člen Výkonného výboru může odstoupit z funkce písemným sdělením Výkonnému výboru.
6) Dojde-li k odstoupení z funkce, může být na tuto uvolněnou funkci do nejbližší Členské schůze
kooptován náhradník.
7) Do působnosti Výkonného výboru patří zejména:
a) vypracování dlouhodobých a ročních programů činnosti a rozpočtu spolku a zabezpečení jejich
realizace;
b) vypracování výročních zpráv o činnosti a hospodaření;
c) vypracování návrhů součinnosti s jinými organizacemi a delegování zástupců do těchto organizací,
zabezpečení a vyhodnocení této součinnosti;
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d) organizování propagačních a vzdělávacích akcí;
e) spravování finančních prostředků spolku a financování jeho činnosti;
f) uzavírání dohod a smluv k zabezpečení úkolů, které jsou předmětem činnosti spolku;
8) O činnosti Výkonného výboru a jeho rozhodnutích se pořizují písemné zápisy.
ČLÁNEK XII.
PŘEDSEDA SPOLKU
1) Je volený statutární představitel spolku. Řídí veškerou běžnou činnost a jednání spolku a jeho orgánů.
Zastupuje spolek vůči třetím osobám. V nepřítomnosti je zastoupen místopředsedou.
2) Předseda spolku je odpovědný za hospodaření a plynulý chod spolku.
3) Předseda spolku může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena Výkonného výboru.
4) Podepisování za spolek se provádí tak, že k otisku razítka spolku připojí svůj podpis a jméno předseda
spolku nebo jím pověřený člen Výkonného výboru.
ČLÁNEK XIII.
REVIZNÍ KOMISE
1) Revizní komise je volený orgán, který dohlíží na činnost spolku a Výkonného výboru.
2) Revizní komise má tři členy, kteří si zvolí předsedu. Jejich funkční období je tříleté.
3) Člen revizní komise nemůže být členem Výkonného výboru.
4) Revizní komise zejména:
a) kontroluje veškerou činnost a hospodaření spolku, jeho orgánů a organizačních složek;
b) zpracovává roční hodnotící zprávy pro Členskou schůzi,
c) nahlíží do protokolů, zpráv a účetních dokladů,
d) může se účastnit zasedání Výkonného výboru.
5) O činnosti Revizní komise se pořizují písemné zápisy.

ČLÁNEK XIV.
ODBORNÉ KOMISE
Výkonný výbor může podle potřeby zřizovat k řešení speciálních otázek trvalé nebo dočasné odborné
komise. Výkonný výbor rovněž jmenuje členy těchto komisí.
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ČLÁNEK XV.
FINANČNÍ ČINNOST SPOLKU
Spolek si vytváří pro zajištění své zájmové činnosti nezbytné finanční prostředky. K tomuto účelu je zřízen
vlastní účet u peněžního ústavu.
Finanční zdroje spolku tvoří:
1. registrační poplatky a členské příspěvky.
2. mimořádné členské příspěvky.
3. dotace a granty;
4. provize a dary.
5. výnosy z vlastní činnosti.
ČLÁNEK XVI.
ROZPOČET
Hospodaření spolku se řídí schváleným rozpočtem při dodržení platných právních předpisů z oblasti
účetnictví a daní.
ČLÁNEK XVII.
VZNIK A ZÁNIK SPOLKU
Spolek vznikl na ustanovující Členské schůzi, na které byly schváleny stanovy. Jeho trvání je stanoveno na
dobu
n e u r č i t o u.
Spolek zanikne, rozhodnou-li o tom nejméně 2/3 řádných členů. Likvidaci spolku provede Revizní komise
podle platných právních předpisů.

Josef Dostál

V Opatovicích nad Labem dne

předseda
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