STANOVY
Spolek pro podporu mistnich iniciativ Chiiby, z. s.
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1.
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spolku:
spolku:

N6zev
Sidlo

Cr. r
Nizev a sidlo spolku
Spolek pro podporu mistnich iniciativ chiiby, z.s.
Kostelany 48, Kromdiiz, psi 167 0l

er.z
tdet spolku

.

Udelem spolku je realizace strategick6ho pl6nu trvale udrZiteln6ho rozvoje mikroregionu
Chiiby vymezen6ho zejmenakatastr6lnimitnemimi obci, kter6 jsou dleny spolku (dftle t6i.
jen,,chiibl') a dal5i aktivity v oblasti ekonomick6ho rozvoje t6to oblasti.
Udel spolku je zaji5t'ov6n prostiednictvim hlavni dinnosti spolku v oblasti Chiibri, kterou

je zejmena:
a.

tozvoj venkova,

b. zvy5ovrini kvality Liv ota,

oj cestorrniho ruchu,

c.

r

d.

rozvoj kulturnich a historickych hodnot,

e.

ochrana Zivotniho prostiedi,

f.

propagace mikroregionu Chiiby,

ozv

g. vytvrlieni piiznivych vnitinich
a

J.

a

vndj5ich vztah.&..

K podpoie sv6 hlavni dinnosti mriZe spolek vyvijet vedlej5i hospodSiskou dinnost
spodivajici v podnik6ni.

t

ct.
dlenstvi
t. ilenem spolku mriZe btrtkaidS,fyzick|osoba star5i 18 letaka?d|pritvnick|osoba.
2.

elenstvi ve spolku

3.

dlenstvi ve spolku vznikdpiijetim za dlena aufuazenimvshrpniho poplatku dle dl. 9 odst.
2 tlchto stanov. O piijeti za Elena rozhoduje valnd hromada spolku na zil<Iadd pisemn6
pfihl65ky zhjemce o dlenstvi ve spolku.

4.

Spolek mriZe na z6l<7adE rozhodnuti valn6 hromady piijmout destn6ho dlena spolku.
eestnjr dlen spolku neni povinen platit vstupni poplatek a dlensk6 piispdvky. destny dlen
neni oprdvndn hlasovat na valn6 hromadd; valn6 hromady se destny dlen ridastni pouze
s poradnim hlasem.

5.

ilenstvi ve spolku zank6:

se vSLe na osobu dlena

a. vystoupenlm,
b. vyloudenim,

c.

smrti nebo zfinkem dlena.

a nepiechinina jeho prAvniho nfstupce.

6.

valnd hromada je opr6vndna rozhodnout o r,yloudeni dlena spolku, pokud:

a' se dlen spolku i pies prokazatelnd dorudenou

pisemnou vS,ttuspolku neridastni

dinnosti spolku po dobu delSi neZ l8 mdsicri, nebo

b.

je dlen spolku opakovand v prodleni s irhradou dlenskych piispdvku delSim neZ
30 dnt, a to i pies pisemnou vyzvu spolku prokazatelnd dorudenou dlenovi
spolku.
Ct. q

f

.

Prfva a povinnosti dlenri
ilenov6 spolku maji zejmlna niisleduj iciprila:

a. podilet se naiizerrj spolku prostiednictvim
b. volit a byt voleni do org6nfi spolku,

hlasovhni na valn6 hromadd,

c. vyuLivat v5ech sluZeb poskytovanych spolkem,
d. ridastnit se dinnosti spolku,
e. byt informov6ni o dinnosti spolku,

2.

elenov6 spolku majizejmlna n6sledujici povinnosti:

a. dodrZovat stanovy a ostatni vnitini piedpisy spolku,
b. podilet se dle svych moZnosti a schopnosti na dinnosti spolku,
c. ptnit rozhodnuti org6nri spolku,
d. f6dnd a vdas platit dlensk6 piispdvky dle rozhodnuti valn6 hromady,
e. dbrlt o dobr6 jm6no a povdst spolku.
Cr. s

Orgfny spolku
Spolek ustavuje ndsleduj ici org6ny:

-

valn6 hromada,
piedseda spolku nebo vykonny vybor,
revizor nebo revizni komise.

cr.

1.

2.

o

Valn6 hromada
Valn6 hromada je nejvyS5im org6nem spolku. Pr6vo irdastnit se valn6 hromady maji
v5ichni dlenov6 spolku (vdetn6 destnych dlenri spolku). Pii hlasovilnt na valn6 hromadd
mh kaidy dlen spolku jeden hlas, a to s vyjimkou destnych dlenri spolku. eestny dlen
spolku neni oprSvndn hlas ov at na valn6 hromadd.
Do prisobnosti valn6 hromady nSleLi:

a. urdovrlni hlavniho zamEieni dinnosti spolku,
b. urdovdni dlouhodobych cilt a rozvojovych aktivit spolku, urdovdni pl6nu
dinnosti spolku,

c. rozhodovSni o zmdn6 stanov,
d. schvalov6ni vysledku hospodaieni spolku,
e. schvalovani rozpodtu spolku,
f. volba a odvol6ni dleni vykonn6ho vyboru,
g. volba a odvol6ni dlenri revizni komise,
h. rozhodovdni o piijeti dlenri spolku,
i. rozhodovdni o vyloudeni dlent spolku,
j. rozhodovdni o zruSeni spolku,
k. jmenovilni likvidritora,
l. rozhodov6ni o piemdnd spolku,
m' schvalovilni zprixy piedsedy spolku/vykonn6ho vyboru o

dinnosti,

hospodaieni a o stavu majetku spolku,

n.

3'

stanoveni vy5e a splatnosti dJlenskych piispdvkfi (iSdnych a mimoirldnych),

ValnS hromada si mriZe vyhradit rozhodov6ni
nesvdiuji tyto stanovy nebo zfkon.

o

otizk6ch, kter6 do

jeji pfisobnosti

4. Valnou hromadu svol6vrl piedseda spolku/r,ykonny

vybor spolku nejm6nd jedenkrdt do
hromadu zaille piedseda
spolku/vykonny vybor na adresu sidla nebo bydli5t6 dlenri spolku, piip. na emailovou
adresu dlent spolku, alespoi 20 dni piede dnem kondni valnl hromady. Pozvfnka musi

roka,

a to pisemnou pozvdnkou. Pozv6nku na valnou

obsahovat alespod misto, das a programzasedfunivaln6 hromady.
5.

Piedseda spolku/vykonny vybor svolil valnou hromadu vldy zpodndtu alespoi tietiny
dlent spolku. Nesvol6-li piedseda spolkuhykonny vybor valnou hromadu do tiiceti dnti
od dorudeni podndtu, mriZe ten, kdo podndt podal, svolat valnou hromadu na ndklady
spolku srim.

6.

Zaseddnt valn6 hromady iidi piedseda spolku nebo piedseda vykonn6ho vyboru,
popiipadd jinrl osoba povdien6 piedsedou spolku nebo vykonnym vyborem.

7.

8.

Valn6 hromada je schopnd se usn5Set, jsou-li piitomni dlenov6 spolku piedstavujfci
alespoi polovinu v5ech dlenfi spolku. Valn6 hromada piljimh usneseni nadpolovidni
vdt5inou hlasri piitomnych dlenri spolku, neni-li v odst. 8 tohoto dlSnku stanoveno jinak.
Hlasuje se aklamaci (zvedntfiim ruky). Pii hlasovdni na valn6 hromadd mi kaidy Elen
spolku jeden hlas, s vyjimkou destnych dlenri spolku. iestny dlen spolku neni opr6vndn na
valn6 hromadd hlasovat, valn6 hromady se ridastni polze s hlasem poradnim.
K piijeti rozhodnuti valn6 hromady o skutednostech podle.odst. 2 pism. a,b, c, h, i, j, k, l,
n tohoto dl6nk-u se vyZaduje souhlas alespof, dvou tietin vSech dlenri spolku, kteii jsou
oprdvndni hlasovat na valn6 hromad6.

9.

Clen spolku vykon6vd sv5 prSva na vatn6 hromadd osobnd nebo v zastoupeni na zdklad1
pln6 moci. Pln6 moc pro zastupovhrinavaln6 hromadd musi byt pisemn6, musi obsahovat
jednoznadnou identifftaci dlena spolku a musi zn vyplyvat, zda byla uddlena pro
zastupovdni na jedn6 nebo vice valnych hromad6ch.

10. Jednrini valn6 hromady se mohou irdastnit i tieti osoby bez hlasovaciho pr6va, a
zfikladd rozhodnuti piedsedy spolkuhykonn6ho vyboru.

to

na

11. Piedseda spolku/vykonny

r,ybor zajisti vyhotoveni z6pisu ze zaseddni valn6 hromady do
jeho
tiiceti dnt od
skondeni. Ze zripisu musi byt patrn6, kdo zasedrini svolal a jak, kdy se
konalo, kdo jej zah6jil, kdo mu piedsedal, jak6 usneseni valnii hromada piijala a kdy byl
z6pis vyhotoven. Zdpis ze zasedfuni valn6 hromady za5le piedseda spolku/r,ykonny rybor
v5em dlenrim spolku, a to na adresu sidla nebo bydli5td dlenri spolku, piip. na emailovou
adresu dlenri

sPolku'

cl.l

1.

Piedseda spolku/qf konny vybor
Statut6rnim orgdnem spolku je:

a. piedseda spolku, mri-li spolek nanejvy5 20 dlenri, nebo
b. vj'konnj' vybor, m5-li spolek vice neL,20 dlenri; vj,konnjr vybor je kolektivnim
statutdrnim org6nem spolku.

2.

Piedsedu polku nebo dleny vykonn6ho vyboru voli valnii hromada. Vykonny vybor m6
tii dleny. elenov6 vykonn6ho vyboru voli ze sv6ho stiedu piedsedu vykonn6ho vyboru a
mistopiedsedu vykonn6ho vyboru

3.

Pokud podet dlenri vykonn6ho vyboru klesne pod podet stanoveny tdmito stanovami, jsou
zbyvajici dlenov6 vykonn6ho vyboru opriivndni zvolit ndhradniho dlena do neibliZ5iho
zasedhni valn6 hromady.

4. Funkdni obdobi piedsedy
5. Za spolek jedn6:

spolku/dlenri vykonn6ho vyboru je stanoveno na dobu neurditou.

a'

samostatnd piedseda spolku, tvoii-li statutSrni org6n v souladu s odst. I tohoto
dkinku; piedseda spolku mriZe zastupovat spolek ve v5ech zhlelitostech, vdetnd
uddlov5ni plnych moci tietim osob6m,

b.

samostatnd piedseda nebo mistopiedseda qikonn6ho vyboru,

tvofi-li statut6rni
orgiln spolku vj'konny vybor v souladu s odst. 1 tohoto dl6nku; piedseda nebo
mistopiedseda vykonn6ho vyboru mriZe zastupovat spolek ve vlech
zilleLitostech, vdetnd ud6lov6ni plnych moci tietim osob6m.

Podepisovdni za spolek se ddje tak, i,e k vli5tdn6mu nebo napsan6mu nfnvu spolku
piipoji svrij podpis osoba opr5vndn6 za spolek jednat.

6.

Piedseda spolku/vykonny vybor rozhoduje o v5ech zdleLitostech spolku, pokud nejsou

tdmito stanovami nebo z6konem svdieny do ptsobnosti jin6ho org6nu spolku. Do
prisobnosti piedsedy spolku/vykonn6ho vyboru ndleli zejmena:

a. iizen kaZdodenni dinnosti spolku,

b. svol6v6ni valn6 hromady,
c. zabezpe(ovrini plndni usneseni valn6 hromady,
d. piiprava podkladri pro rozhodov6ni valn6 hromady, zejmlna nrlvrh rozpodtu,
hlavnich sm6ru dinnosti,

e.

a

piispdvku,

zajlltovfrn spolupr6ce s fretimi osobami v r6mci plndni ridelu spolku,

7

'

Vykonnjr lybor je svol5v6n piedsedou vykonn6ho vyboru dle potieby, alespoi v5ak
dtyfikr6t rodnd. Piedseda vykonn6ho vyboru svol6v6 zasedfni vykonn6ho vj'boru
telefonicky, e-mailem nebo jinym vhodnym zpfisobem s dostatednym piedstihem pied
kon6nim zasedirnt r,ykonn6ho vyboru, nejm6nd v5ak 10 dnri pied zasedinim vykonn6ho
vyboru.

Vykonny vybor je usn65enischopny za :fid,asti nadpolovidni vdt5iny jeho dlenri. Vykonny
vybor rozhoduje vdt5inou hlast piitomnych dlenri. V piipadd rovnosti hlasri rozhoduie
hlas piedsedy r,ykonn6ho vyboru.

9.

Piedseda vykonn6ho vyboru zajisti vyprac ov6n i zirprsn z kaideho zasedini vykonn6ho
r,yboru. Ze zhpisu musi byt ziejm6, kdy se zasedint konalo, kdo se zaseddni ridastnil a
jakd r ozhodnuti byla piij ata.

eLs

l.

Revizor/revizni komise
Kontrotnim org6nem spolku je:

a.
b.

revizor, m6-li spolek nanejvy5 20 dlent, nebo

rcvurn komise, m6-li spolek vice neL,20 dlenri; revizr.d komise ie korektivnim
kontrolnim org6nem spolku.

2.

Revizora/dleny revizni komise voli valnii hromada. Revizor/dlenrevizri komise nesmi byt
soudasnd piedsedou spolkr.r/dlenem vykonn6ho vyboru spolku. Revizni komise mA alespofi
tii dleny. elenov6 reviznikomise volize sv6ho stiedu piedsedu revanikomise.

a

Pokud podet dlenri revum komise klesne pod podet stanoveny tdmito stanovami, jsou
dlenov6 rev:ztri komise oprrivn6ni zvolit n6hradniho dlena do neibliZ5iho zasedfunt valn6
hromady.

4. Funkdni obdobi revuora/dlenri revizni komise
5.

D o ptis obno

je stanoveno na dobu neurditou.

sti reviz or a/ r ev uni komis e ndleLi:

a. kontrola hospodaieni spolku,
b. piezkoum6v6ni irdetni z|vdrky;
k irdetni zdvdrce valn6 hromadd.

revizorkevizni komise piedkl6d5 ryjhdieni

6.

Revizni komise je svol6v6na piedsedou revum komise dle potieby, alespoi vSak dvakrrit
rodnd. Piedseda revizni komise svolilv6 zasedSrn rcvtzrf komise telefonicky, e-mailem
nebo jinym vhodnym zprisobem s dostatednym piedstihem pied kon6nim zasedfni revani
komise, nejm6nd v5ak 10 dnri pied zasedimimrevunikomise.

1.

Revizni komise

je

usnf5enischopnS za td,asti v5ech svych dlenri. Revizni komise
rozhoduje vdt5inou hlasri piitomnych dlenri. V piipadd rovnosti hlast rozhoduje hlas
pieds edy r evuni komise.
Piedseda revizni komise zajisti vypracovini zhpislzkaidlhozasedirlrevanttkomise. Ze
zhpisu musi by ziejm6, kdy se zaseddnt konalo, kdo se zasedhnt ridastnil a jakh
rozhodnuti byla piljata. Zfipis ze zasedhnt rcv:r;m komise obdrli viichni dlenov6 revjzni
komise a v5ichni dlenov6 spolku. Je-li kontrolni org6n tvoien revizorem v souladu s odst.

tohoto dl6nku, vypracuje revizor alespofi jednou zarokpisemnou zprhvuo sv6 kontrolni
dinnosti,npiidemZ'fr.rto pisemnou zprdvu obdrhivsichni dlenov6 spolku.
1

CLq

1.

Majetek a hospodaieni
Prostiedky na svou dinnost ziskhv|spolek

a.

dlenskychpiispdvkri,

b,
c.

darfl,

zejmlnaz:

.

dotaci, subvenci a grantfi z veiejnych rozpodtfi,

d. vynosri ze sv6ho majetku nebo majetku, kteqi je spolek oprdvndn uLivat,
e. piijmri ze spoledenslqych, dobrodinnj'ch a jinych dinnosti organizovanych

spolkem,

f.

piijmri z vedlejsi podnikatelsk6

:

di

jin6 vyddledn6 dinnosti

spolku.

:

vzniku dlenstvi ve spolku je ultrazeni vstupniho poplatku've' vysi
150.000,-- Kd, elen spolku (plati i pro zaklfudajici dleny rpoit ol mit n6rok na
vr6ceni vstupniho poplatku ve v!'Si
150.000,-- Kd vpiipadd dobrovoln6ho
vystoupeni ze spolku, trvS-li dlenstvi vystupujiciho dlena ve spolku d61e neZ dtyri roky.
Vrdcenim vstupniho poplatku r,ystupujicimu dlenovi v souladu s piedchozi vdtou jsou

2. Podminkou nov6ho

vypoi6driny vesker6 z6vazl<y spolku vfrdi vystupujicimu dlenovi spolku.
3.

Ve5keri' ziskz dinnosti spolku lzepouLitpouze pro dinnost spolku vdetnd spr6vy spolku.

4.

zaiildnousprdvu majetku spolku odpovid6 piedseda spolku/vj,konny vjrbor . za jednotriv|
irdetni operace spolku odpovidaji ti dlenov6 spolku nebo zamdstnanci spolku, kteii je
provedli.

5.

Hospodaieni spolku se iidi rodnim pl6nem a rozpodtem schvflenym

er. ro
ZixEreinh ustanoveni
Tyto stanovy nabyvajiplatnosti dne 4. 1.2016, kdy byly schvdleny valnou hromadou.

V Kostelanech dne 4. 1.2016

Jan Pefrik, piedseda

