Stanovy spolku Volba pro Lhotku, z. s.
Čl. l
Název, forma, sídlo a charakter
1.

Název spolku: Volba pro Lhotku, z.

2.

Sídlo spolku: Lhotka nad Labem 29, 410 02 Lhotka nad Labem

s.

(dále jen „spolek")

3.

Územní působnost spolku: katastrální území obce Lhotka nad Labem

4.

Spolek Volba pro Lhotku, z. s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem

5.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů.

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl.2
Účel a činnost spolku
1.

lDavní cíl spolku - ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí, podpora trvale
udržitelného života a udržitelnosti rozvoje obce; účast na územním plánování, zejména

při

změnách územního plánu obce Lhotka nad Labem a dalších územně plánovacích podkladů,
které mohou ovlivnit kvalitu života v dané obci.
2.

Účast v právních a správních řízeních,

při

nichž mohou

být

dotčeny zájmy spolku, které se

týkají níže uvedených případů:
a) územní řízení,
b) stavební řízení,
c) řízení týkající se ochrany vod,
d) rozhodnutí o změně ve využití území,
e) rozhodnutí o ochranném pásmu,

f)

rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území,

g) rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
h) řízení o zásahu do krajinného rázu,
i) posuzování vlivu na životní prostředí a jiných koncepčních dokumentů,
j) ochrany přírody a životního prostředí,
k) řízení o kácení mimolesních dřevin,
l) tvorby prostředí bezpečného z hlediska dopravy,
m) projektování, budování a rekonstrukcemi inženýrských sítí a jiné stavební činnosti,
n) projektování, budování, rekonstrukce, údržba a správa místních komunikací,
o) řízení ve věci dopravní obslužnosti,
p) další činnosti, které ovlivní život v obci.
3.

Účast na veřejných zasedáních zastupitelstva obce.

4.

Podpora obce Lhotka nad Labem ve všech oblastech.

5.

Oživení dobrého ,,sousedského" soužití.
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6.

Zvýšení možnosti občanů podílet se na rozhodování ve věcech samostatné působnosti obce
Lhotka nad Labem svými podněty, připomínkami a názory -vytvoření diskusního fóra
občanů a zastupitelů.

7.

Zasazení se o přiblížení rozhodování o konkrétních problémech obce Lhotka nad Labem
zpátky k občanům.

8. Prosazování názorů občanů obce Lhotka nad Labem v zastupitelstvu obce.
9.

Hájení zájmů a práv všech občanů obce Lhotka nad Labem.

1O. Prosazení metod přímé demokracie při rozhodování o zásadních otázkách dalšího rozvoje
obce Lhotka nad Labem -využitím nástroje místního referenda a petičního práva občanů.
11. Aktivní zapojení do projednávaných bodů na rnsedání Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem,
navrhování vyhlášek potřebných pro chod obce, kontrola starosty/starostky a zastupitelů.
12. Vyjadřování se k činnosti vedení a samosprávy obce Lhotka nad Labem.
13. Spolupráce se státními, správními orgány, vládními i nevládními organi:zacemi na území ČR,
jakož i v zahraničí.
14. Účast v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o věcech týkajících se zájmů spolku.

15. Informování

veřejnosti

pomocí

různých

informačních

prostředků -informační

činnost -vyhledávání, shromažďování a předávání informací týkajících se činnosti spolku, a to
jak na webových stránkách spolku, tak tištěnou formou.
16. Pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.
17. Podpora rozvoje občanské společnosti v obci Lhotka nad Labem.
18. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového
majetku.
Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl.3
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami,
dodržuje tyto stanovy a rozhodnutí členské schůze a podporuje cíle sdružení.
2.

O členství ve spolku je rozhodnuto členskou schůzí na základě písemné žádosti o přijetí do

spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů spolku.
3.

Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.

4.

Z'.akládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako
samosprávný a dobrovolný svazek členů.

5. Členství zaniká:
a) dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
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c) vyloučením člena ze spolku při porušení povinnosti platit členské příspěvky nebo jiné
povinnosti vyplývající z členství,
d) pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí,
e) úmrtím člena spolku,

f) zánikem spolku.
6.

Členové spolku neručí za dluhy spolku.

Čl.4
Členské příspěvky
1. Výši a splatnost členského příspěvku
2.

za

individuální členství určí členská schůze.

Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda.

Čl.S
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo zejména:
1.

Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.

2.

Účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen.

3.

Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

4.

Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

5. Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:
1.

Dodržovat stanovy spolku a svědomitě jednat v souladu s cíli spolku.

2.

Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

3.

Platit členské příspěvky.

4.

Hájit zájmy ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, podporovat udržitelnost života v
obci a udržitelný rozvoj obce.

5.

Sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl.6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
- členská schůze,
- předseda spolku.
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Čl. 7
Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spollru, tvoří ji všichni členové spollru a schází se
nejméně jednou ročně.

2.

Volí a odvolává ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

3. Je svolávána předsedou nejméně jednou ročně, a to písemnou nebo e-mailovou pozvánkou.
4. Vydává a schvaluje vnitřní předpisy, mění stanovy.
5. Rozhoduje o přeměně spollru a případné změně jeho názvu.
6.

Rozhoduje o přijetí zájemce za člena spollru a o vyloučení člena spolku.

7. Volí čestné členy spollru.
8. Projednává a rozhoduje o podnětech, návrzích a stížnostech členů spolku.
9. Jmenuje likvidátora při zániku spolku.
10. Schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
11. Rozhoduje o naložení s majetkem spolku.
12. Je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje př�eda.

13. Není-li usnášeníschopná, svolá ji předseda do 7 dnů opět. Toto náhradní zasedání členské
schůze je vždy usnášeníschopné.

14. Jednání členské schůze jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který
je podepsán všemi zakládajícími členy. Pokud některý z členů nesouhlasí se zněním zápisu,
napíše tyto své výtky před sv ůj podpis.

ČI.S
Předseda spolku
1. Předseda je statutárním orgánem.
2. Předseda spolku je oprávněn zastupovat spolek ve všech věcech a jednat za spolek samostatně.
3. Za spolek podepisuje tak, že k názvu spolku uvede svou funkci a připojí vlastnoruční podpis.
4.

Předseda je volený členskou schůzí a jeho funkční období je pětileté. Předsednictví začíná
dnem zvolení členskou schůzí do funkce.

5. Předseda může písemně pověřit místopředsedu k zastupování v konkrétních úkonech.
V případě potřeby může k dílčím věcem zmocnit i další o soby z řad členů spolku. Plná moc
musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění
a od povědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

6.

Předseda svolává a vede členskou schůzi.

7. Spravuje majetek spolku.
8. Předsednictví předsedy končí vypršením funkčního období, dnem odvolání členskou schůzí,
dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku.
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Čl.9
Zásady hospodaření
1.

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit především členské příspěvky,
dary a příspěvky fyzických a právnických osob, dotace, granty a budou používány na činnost
spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční z.ajištění
svých aktivit.

2. Za hospodaření spolku odpovídá pokladník, kteiý je také oprávněn v hospodářských věcech

jednat jménem spolku. Pokladník každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
včetně účetní roční závěrky.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s fonnami činností podle

těchto stanov.

Čl.10
Okolnosti zániku spolku
1.

Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu

případného majetkového vypořádání.

Čl.11
Závěrečná ustanovení
1.

z.áležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Spolek je oprávněn používat vlastní znak a logo, případně i jiné k užívání propůjčené symboly.
3.

Spolek má právo obracet se v souladu s cíli své činnosti na státní orgány s peticemi.

4. Stanovy byly schváleny 7.akladateli spolku dne 28. 10. 2018. Účinnost nabývají dnem zápisu do

spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhotka nad Labem 28. 10. 2018
Podpisy zakladatelů�
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Jitka Limberková

Příloha:
•

'.lápis o shodě zakladatelů na 7.aložení spolku Volba pro Lhotku, z. s.
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Marie Marčaníková

