Stanovy spolku ZA LEPŠÍ CHABRY,
z. s.
Úplně znění ke dni 29.03.2017
1.

Čl. 1
Název, forma a sídlo
1. Spolek ZA LEPŠÍ CHABRY, z.s., IČO: 228 20 698, vedený ve spolkovém rejstříku u
Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 21073 (dále jen „spolek“) je
právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
2. Spolek má sídlo v obci Praha.

2.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří se spolčili:
1. k aktivní ochraně životního prostředí v místě svého bydliště i v jeho širším okolí,
2. k podpoře udržitelného rozvoje Městské části Praha – Dolní Chabry s respektem
ke kulturnímu dědictví a její historii,
3. k podpoře kulturních, sportovních a dalších činností v rámci rozvoje občanské
společnosti.

3.

Čl. 3
Účel spolku

Základním účelem spolku je:
1. monitoring a součinnost se stavebními aktivitami v okolí,
2. ochrana přírody, krajiny, kulturního dědictví obce a jejich hodnot,
3. podpora trvale udržitelného rozvoje obce a přilehlé oblasti jako moderní městské
části

4.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
1. praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a se spolky
podobného zaměření,
2. organizování kampaní a petičních akcí na podporu udržitelného rozvoje měst, obcí
i krajiny,
3. pořádání vzdělávacích, osvětových a seznamovacích akcí (přednášky, semináře),

4. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany,
občanů, obce, přírody a krajiny.

5.

Čl. 5
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na
území ČR, která souhlasí s těmito stanovami.
2. Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho
písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Přihláška musí obsahovat:
jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně
telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele.
3. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného
výboru.
5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný u předsedy rady spolku. Zápis a
výmaz v tomto seznamu provádí předseda rady spolku při vzniku a zániku členství
a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
6. Členství zaniká:
a. vystoupením člena na základě písemného oznámení
b. úmrtím člena
c. zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze a vyloučením člena
pro hrubé porušování stanov
d. vyloučením člena pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě
jdoucích členských schůzí.
e. zánikem spolku
f.

6.

nezaplacením členského příspěvku

Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo zejména:
a. účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a
být volen do těchto orgánů,
b. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
d. podílet se na praktické činnosti spolku.

2. Člen spolku je povinen zejména:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

b. hájit zájmy spolku v souladu s činností tohoto spolku,
c. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
d. platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy dobré jméno spolku,
f.

7.

sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 7
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
1. Členská schůze
2. Rada spolku

8.

Čl. 8
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou
ročně, aby
a. schválila případné změny stanov,
b. zvolila na tříleté funkční období tříčlennou radu spolku, případně tuto radu
spolku odvolala,
c. určila koncepci činnosti spolku a schválila úkoly na další období,
d. stanovila výši členských příspěvků,
e. schválila rozpočet spolku na příští období,
f.

zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, např. pro hrubé
porušení stanov

g. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku.
4. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá rada spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně
na jinou, později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset
dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina
členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní
členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná
členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a
rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných.
6. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání
podnět.

7. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Rozhodnutí o
změně stanov a zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně je přijato, jestliže
pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.
8. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
9. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí
pověřený člen spolku zápis.

9.

Čl. 9
Rozhodnutí přijatá mimo členskou schůzi
1. Rozhodnutí lze přijímat i mimo členskou schůzi, tzv. hlasováním per rollam.
2. V takovém případě zašle rada spolku návrh rozhodnutí písemně nebo
elektronickou poštu na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně
na jinou, později členem spolku uvedenou kontaktní adresu. Návrh musí
obsahovat podklady potřebné pro jeho posouzení, zdůvodnění návrhu a údaj o
lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření je 10 dnů od doručení
návrhu.
3. Nedoručí-li člen ve lhůtě dle předchozího odstavce radě spolku souhlas s návrhem
rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina se počítá z celkového počtu
hlasů všech členů.
4. Rozhodnutí dle tohoto článku, včetně dne jeho přijetí oznámí výbor všem členům
bez zbytečného odkladu.

10.

Čl. 10
Rada spolku

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské
schůzi. Rada spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Rada spolku má tři členy. Radu spolku tvoří předseda, místopředseda a pokladník.
V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka
odvolat.
3. Funkční období rady spolku je tříleté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada
spolku může přijímat rozhodnutí, jsou-li přítomni alespoň dva členové rady spolku
a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
4. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku
povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
5. Za spolek jedná každý člen rady spolku samostatně.

11.

Čl. 11
Hospodaření spolku

1. 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.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské
schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné
právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, např. ochrana přírody a
krajiny.

12.

Čl. 12
Zánik spolku

1. Spolek lze zrušit pouze na základě rozhodnutí členské schůze.
2. Členská schůze rozhodne o zrušení spolku hlasováním.
3. Při zrušení spolku rada spolku jmenuje likvidátora.
4. Členská schůze rozhodne o vypořádání likvidačního zůstatku.

13.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy,
zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Stanovy byly schváleny na schůzi dne 29.03. 2017 a mění poslední znění stanov
ze dne 18.12.2016.

