STAN OVY
Spolku Benátky sobě
(v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Čl. I.
Název a sídlo spolku
a) název spolku: „Spolek Benátky sobě“ (dále jen „spolek“)
b) sídlo spolku: Dražická 737, 294 71 Benátky nad Jizerou

Čl. II.
Cíl činnosti spolku
Hlavním cílem činnosti spolku je zlepšení stavu životního prostředí. Za tímto účelem se spolek
zabývá:
− ochranou přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
− ochranou životního prostředí,
− ochranou veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech,
− výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých,
− podporou veřejnosti v jejím zapojení do ochrany životního prostředí.
Čl. III.
Práva členů spolku
a) účast na akcích pořádaných spolkem,
b) účastnit se jednání členské schůze spolku,
c) volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
e) podílet se na praktické činnosti spolku.

Čl. IV.
Povinnosti členů spolku
a) placení pravidelného ročního členského příspěvku v termínu a výši schválené členskou schůzi
spolku,
b) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
d) účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Čl. V.
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba. K přijetí nového člena
spolku je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.
2. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje se spolku, k rukám výboru spolku;
b) úmrtím člena spolku, zánikem právnické osoby;
c) zánikem spolku;
d) vyloučením člena spolku členskou schůzí spolku v případě, že člen opakovaně i přes písemné
napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

Čl. VI.
Organizační uspořádání spolku

Strukturu orgánů spolku tvoří:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) revizor,
d) další orgány.
A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně.
2. Členská schůze je oprávněna:
a) schválit změny stanov spolku;
b) zvolit 3-7 členů výboru spolku, z nichž volí předsedu a 2 místopředsedy, případně je z funkce
člena výboru spolku odvolat;
c) rozhodovat podle potřeb spolku o zřízení či zrušení dalších orgánů spolku, pověřovat členy
spolku výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolávat;
d) schvalovat rozpočet spolku;
e) schvalovat zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok;
f) určovat koncepci spolku a jeho cíle na příští období;
gh) rozhodnout o zániku spolku.

B. Výbor
1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské
schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výbor je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a
opatření v souladu s cíli spolku a s rozhodnutími členské schůze, pokud nejsou těmito stanovami
nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi. Výbor je oprávněn a povinen
zejména zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, zajišťovat a kontrolovat účelné a
hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků, svolávat členskou schůzi spolku, podávat
členské schůzi spolku zprávy o všech záležitostech spolku, zajistit vyhotovení a uložení zápisu o
konání členské schůze atd.

2. Výbor spolku má 3-7 členů, které volí a odvolává členská schůze z členů spolku na období 5 let.
Volba členů výboru může proběhnout na nejbližší členské schůzi před uplynutím volebního období,
pokud o to požádá většina členů výboru nebo min. 1/3 členů spolku. Počet členů výboru je vždy
lichý. Členská schůze schvaluje při volbě členů výboru předsedu, který řídí činnost výboru spolku,
a 2 místopředsedy.
3. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Předseda a 2 místopředsedové vystupují
jménem spolku, a to samostatně.

C. Revizor spolku
1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho
funkčním obdobím je 5 let.
2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

D. Další orgány
Členská schůze může podle potřeb spolku na návrh výboru nebo kteréhokoli člena spolku
rozhodnout o zřízení dalších orgánů spolku (např. pokladník, jednatel, mluvčí) a o rozsahu
pravomoci těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Členská schůze pověřuje členy spolku
výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává.

Čl. VII.
Jednání jménem spolku
Jménem spolku jedná výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku nebo pověřený
spolupracovník. Předseda a místopředsedové jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně.

Čl. VIII.
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek je neziskovou organizací.
2. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s
cíli spolku.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. II.

Čl. IX.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
a) v případě zániku spolku jeho dobrovolným rozpuštěním je jeho majetek po provedené likvidaci

bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající
majetek rovným dílem mezi členy spolku.
b) v případě zániku spolku na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o jeho
rozpuštění provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 7. 4. 2015.

…...........................................................
Mgr. Sylva Buriánová
předsedkyně spolku

