STANOVY SPOLKU

Část I.
OBECNÁ USTANOVENÍ
čl. 1
Obsah a cíl
Spolek fyzických a právnických osob spolek Jizerské Albrechtice (dále jen „spolek“) je založen podle zákona
č. 89/2012 Sb. na dobu neurčitou. Spolek je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení osob, které mají zájem
pomáhat zlepšit a zpříjemnit soužití občanů a návštěvníků obce Albrechtice v Jizerských horách a pomáhat
zkvalitnit životní prostředí v této obci.
V rámci naplnění cíle spolek obstarává finanční, materiální, technické a lidské prostředky zejména k zajištění
péče o životní prostředí, úpravu obce, vytvoření míst pro odpočinek a zvýšení bezpečnosti osob v obci
Albrechtice v Jizerských horách.

čl. 2
Identifikace spolku
1. Název spolku: spolek Jizerské Albrechtice
2. Sídlo spolku: Albrechtice v Jizerských horách čp. 173, PSČ 468 43
3. IČ: 22833471

Část II.
ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SPOLKU
čl. 3
Členství
1. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická osoba starší osmnácti let a právnická osoba, která souhlasí
se stanovami, cíli spolku a podá písemnou přihlášku výkonné radě.
2. O přijetí člena rozhoduje valná hromada hlasováním. Pro přijetí člena je třeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů valné hromady. Přijetí za člena se sděluje písemně.
3. Výše členských příspěvků je stanovena vždy na rok valnou hromadou.
4. Členství zaniká rozhodnutím výkonné rady a odsouhlasením valnou hromadou:
a) na základě vlastní písemné žádosti člena nebo
b) vyloučením z důvodu neplnění některé z povinností uvedených v čl.4 odst.2
5. Členství též zaniká úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena - právnické osoby nebo zánikem spolku.
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čl. 4
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

účastnit se jednání valné hromady,
hlasovat na valné hromadě,
být informován o usneseních a rozhodnutích orgánů spolku vč. správy majetku,
dodržovat stanovy,
vystupovat v souladu s cíli a posláním spolku,
obracet se na kterýkoliv orgán spolku s návrhy, podněty, stanovisky,
být volen do orgánů spolku.

2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení valné hromady a výkonné rady,
b) svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
d) platit členské příspěvky, a to do 31.1. na daný kalendářní rok.

Část III.
ORGÁNY SPOLKU
čl. 5
Vymezení orgánů spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) výkonná rada, předseda spolku, místopředseda spolku
c) kontrolní komise

čl. 6
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen spolku má při hlasování valné hromady jeden hlas.
2. Do působnosti valné hromady patří:
a) přijímat, měnit a doplňovat stanovy spolku,
b) rozhodovat o výši členských příspěvků,
c) stanovit počet členů výkonné rady a kontrolní komise,
d) volit a odvolávat členy výkonné rady vč. předsedy, místopředsedy a členy kontrolní komise a kontrolovat
jejich činnost,
e) schvalovat výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,
f) rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití.
3. Valnou hromadu svolává výkonná rada dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výkonná rada svolá valnou
hromadu do patnácti dnů vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku nebo kontrolní komise.
4. Valnou hromadu svolává výkonná rada odesláním pozvánky s oznámením termínu, místa a programu valné
hromady. Pozvánka musí být doručena každému členu spolku alespoň 10 dnů před termínem konání.
5. Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení výše uvedené lhůty, pokud všichni členové
spolku při jednání valné hromady výslovně prohlásí, že na dodržení lhůty k doručení pozvánky netrvají.
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6. Z jednání musí být pořízen zápis, do kterého může nahlédnout každý člen spolku.
8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. V případě, že při
zahájení jednání valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů, je náhradní valná hromada
usnášeníschopná po uplynutí jedné hodiny od zahájení.
9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Způsob hlasování upravuje Jednací řád. Platného rozhodnutí
je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.
10. Jednací řád schvaluje Valná hromada.

čl. 7
Výkonná rada
1. Výkonná rada řídí činnost spolku tak, aby byly zajištěny cíle a poslání spolku.
2. Výkonná rada má nejméně 3 členy. Členem Výkonné rady může být pouze člen spolku. Členové Výkonné
rady jsou voleni valnou hromadou na dobu 2 let. Členové Výkonné rady mohou být voleni opakovaně.
3. Členství v radě zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) úmrtím člena,
c) odstoupením z funkce písemným oznámením výkonné radě,
d) odvoláním valnou hromadou.
4.

Výkonná rada:
a) řídí činnost spolku ve smyslu čl. 7 odst. 1,
b) svolává valnou hromadu,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady.

5.

Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda výkonné rady podle potřeby,
nejméně však 2x ročně.

6.

Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

7.

Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku
hlasování rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze výkonné rady podepisuje předseda a jeden její člen.

8. Výkonná rada rozhoduje o použití finančních prostředků spolku, vede přehled členů a zaplacených ročních
příspěvků.
9. Výkonná rada rozhoduje o podání žádostí a o přidělení finančních prostředků (granty, dotace a podobně).
10. Jednání výkonné rady je členům spolku přístupné.

čl. 8
Předseda a místopředseda spolku
1.

Předseda je statutárním zástupcem spolku. Jedná navenek jménem spolku.

2.

Předsedu volí valná hromada na dobu 2 let. Tento orgán spolku ho rovněž odvolává.
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3.

Místopředseda plní funkci předsedy v době jeho nepřítomnosti.

4.

Místopředsedu volí valná hromada na dobu 2 let. Tento orgán spolku ho rovněž odvolává.

čl. 9
Kontrolní komise
1.

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2.

Kontrolní komise je tříčlenná. Členové kontrolní komise jsou voleni valnou hromadou na dobu 2 let. Člen
kontrolní komise nesmí být členem výkonné rady.

3.

Členství v kontrolní komisi zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) úmrtím člena,
c) odstoupením z funkce písemným oznámením výkonné radě,
d) odvoláním valnou hromadou.

4. Kontrolní komise kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady a vykonává dohled nad
hospodařením spolku. Upozorňuje bezprostředně výkonnou radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy
na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1x ročně. O kontrole musí být pořízen písemný zápis.
5. Členové kontrolní komise mají právo se zúčastnit jednání výkonné rady a mají právo kdykoliv nahlédnout do
dokumentace spolku
6. Pro zasedání valné hromady vypracovává kontrolní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Část IV.
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ
čl. 10
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací.
2. Majetkem spolku jsou finanční prostředky, movité věci a nemovitosti, získané darem, dotací, koupí.
3. Finanční prostředky spolku se tvoří:
- členskými příspěvky,
- dary, dotacemi, granty,
- příjmy plynoucími z majetku spolku, takovými příjmy jsou zejména úroky přirůstající k finanční hotovosti
spravované spolkem, či jiné přírůstky a zhodnocení majetku spolku. Za tím účelem spolek bude nakládat
s majetkem tak, aby nedocházelo k snižování jeho hodnoty. Prostředky přijaté jako členské příspěvky, dary
a dotace bude spolek po jejich přijetí deponovat na bankovním účtu, přirostlé úroky pak budou dalšími příjmy
spolku.
4. Majetek spolku bude použit za účelem dosažení cíle spolku, vytyčeného těmito stanovami.
5. Za hospodaření spolku odpovídá výkonná rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o
hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
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Část V.
čl. 11
Zánik spolku
1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem, a to
rozhodnutím 4/5 většiny přítomných členů valné hromady.
2. Zaniká-li spolek rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
3. Dále může spolek zaniknout pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.
4. V případě zániku spolku bude na základě rozhodnutí valné hromady zbylý majetek po likvidaci spolku
a uhrazení veškerých závazků:
a) rozdělen rovným dílem mezi členy spolku,
b) převeden na jiné neziskový spolek podobných cílů.

čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady.
2. Stanovy spolku nabývají právní účinnosti dnem jejich registrace.

V Albrechticích v Jizerských horách dne 22. května 2017

Jan Novák, předseda sdružení
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