
STANOVY SPOLKU „NA TROJANOVSKÉ PASECE“ 

 

Čl.1 

Název,forma a sídlo 

Spolek „NA TROJANOVSKÉ PASECE“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou 

založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.Sídlo má v Trojanovicích 

342 E,744 01 Trojanovice 

 

Čl.2 

Charakter spolku 

Spolek  je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů působící v České 

republice. 

 

Čl.3 

Základní cíle spolku 

1.Základními cíli sdružení jsou: 

a)ochrana a tvorba životního prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje 

b)podpora a rozvoj občanské společnosti na regionální úrovni 

c)podpora životního stylu, který směřuje k aktivnímu a tvořivému způsobu života, k úctě k 

 přírodě a šetrnému přístupu k místnímu prostředí a krajině 

d)podpora slaďování rodinného a pracovního života 

e)poskytování enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěta 

f)podpora aktivního a odpovědného přístupu k rodičovství a výchově dětí 

g)podpora a udržování místních tradic a zvyků 

h)podpora a rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnické služby 

 

Čl.4 

Formy činnosti spolku 

1.Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a)realizace aktivit souvisejících s ochranou přírody a místního prostředí 

b)provozování dětského klubu a programů pro děti předškolního věku zaměřených zejména 

na zdravý tělesný a duševní rozvoj pobytem v přírodě 

c)provozování volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiče 

d)pořádání seminářů, přednášek, kurzů pro veřejnost 

e)systematická práce s rodinou, poradenské a rozvojové aktivity 

f)enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí a široké veřejnosti 

 

Čl.5 

Členství ve spolku 

1.Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území 

České republiky. 

2.Členství vzniká na základě schválení podepsané písemné přihlášky zájemce o členství 

rozhodnutím Výkonné rady nebo rozhodnutím předsedy Výkonné rady spolku. Členové se 

scházejí na členské schůzi. 

3.Člen sdružení má právo zejména: 

-účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu a další orgány spolku  

-posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení 

-předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení 

4.Člen sdružení je povinen zejména: 

-dodržovat stanovy 

-svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení 



-nedělat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení 

-hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí 

-sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce 

-platit členské příspěvky ve výši stanovené Výkonnou radou. 

 

Čl.6. 

Zánik členství 

Členství zaniká na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, 

dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení 

důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členský schůzí či zánikem spolku. 

 

Čl.7 

Orgány spolku 

Výkonná rada  

1.Výkonná rada je řídícím a nejvyšším orgánem spolku s rozhodovacími pravomocemi. Rada 

má 3 členy, kteří si na prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu, který se stává 

statutárním orgánem. V případě zániku funkce některého člena Výkonné rady, určí zbývající 

členové Výkonné rady jeho nástupce z řad členů spolku.  

2. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, její jednání svolává 

předseda. Výkonná rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání alespoň dva její členové. 

Rozhodnutí rada přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Výkonné rady má jeden 

hlas.  

3. Jednání Výkonné rady se může uskutečnit osobně nebo s využitím techniky (konferenční 

hovor, videokonference, apod.).  

4. Rozhodnutí Výkonné rady může být přijato i dálkově. Předseda může e-mailem vyzvat 

členy Výkonné rady, aby hlasovali o přijetí rozhodnutí prostřednictvím e-mailu. Předseda je 

povinen ve výzvě adresované členům Výkonné rady stanovit lhůtu ne kratší než 3 pracovní 

dny, ve které mohou členové Výkonné rady hlasovat. Pokud se ve lhůtě nevyjádří, má se za 

to, že se zdrželi hlasování. Pro přijetí rozhodnutí je v tomto případě třeba, aby souhlasila 

většina všech členů Výkonné rady.  

5. Výkonná rada dále:  

a) rozhoduje o změně stanov spolku, kdy k přijetí změny stanov spolku je zapotřebí souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů Výkonné rady spolku,  

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok,  

c) schvaluje rozpočet spolku na příští období,  

d) rozhoduje o zániku spolku,  

e) rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,  

f) schvaluje vnitřní pravidla spolku,  

g) řeší návrhy, podněty a připomínky vzešlé z členské schůze,  

h) je zodpovědná za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami spolku  

i) stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o osvobození 

člena od povinnosti platit členské příspěvky,  

j) schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů ze  

spolku; schválit přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda Výkonné rady  

svým rozhodnutím.  

k) prezentuje veřejnosti aktivity spolku.  

 

6.Funkce člena Výkonné rady zaniká:  

- doručením písemného oznámení člena Výkonné rady o tom, že se vzdává této funkce, 

ostatním členům Výkonné rady,  

- úmrtím nebo zánikem člena Výkonné rady,  



- zánikem členství ve spolku,  

- rozhodnutím Výkonné rady o odvolání člena Výkonné rady z funkce; v případě, že není 

odvolaný člen přítomen jednání Výkonné rady, na které bylo rozhodnuto o jeho odvolání, 

zaniká funkce teprve doručením písemného rozhodnutí o odvolání z funkce odvolávanému 

členovi Výkonné rady.  

 

Členská schůze  

1. Členská schůze je schůzí všech členů spolku. Schází se dle potřeby, minimálně však jednou 

ročně. Členskou schůzi svolává předseda Výkonné rady. Předseda Výkonné rady je povinen 

svolat členskou schůzi vždy, požádají jej o to alespoň 3 členové spolku.  

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. 

Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Každý z členů má 

jeden hlas.  

3. Svolá-li předseda Výkonné rady členskou schůzi a tato není ve svolaný den 

usnášeníschopná, musí předseda Výkonné rady svolat novou členskou schůzi. Nová členská 

schůze se musí uskutečnit nejpozději do 30 dnů ode dne konání původní členské schůze.  

4. Členská schůze dále:  

a) kontroluje rozhodnutí Výkonné rady spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, 

které předkládá Výkonné radě k projednání,  

b) připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, rozpočet spolku na 

příští období a vnitřní pravidla spolku,  

c) určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období,  

d) volí na tříleté funkční období předsedu spolku,případně předsedu odvolává 

 

Statutární orgán  

1. Statutární orgán spolku je individuální – je jím předseda.  

2. Jménem spolku je oprávněn samostatně jednat pouze předseda.  

3. Statutární organ jedná dle potřeby spolku.  

 

 

Čl.8 

Hospodaření sdružení 

1.Spolek hospodaří s prostředky získanými dary od fyzických a právnických osob,získanými 

granty,dotacemi, s příjmy z neziskové činnosti při naplňování cílů spolku (např.z prodeje 

dětských výtvorů,vstupného z pořádaných akcí) a dále s členskými příspěvky.Prostředky 

vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku,řádně podložené účetními 

doklady. 

2. Výkonná rada odpovídá za zajištění hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými 

hodnotami spolku.  

3. Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím zakládajících členů 

spolku.  

 

Čl.9 

Závěrečné ustanovení 

1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2.Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského 

soudu v Ostravě. 

 

 

 

V Trojanovicích 9.4.2016                                      Předseda:....................................... 


