Stanovy spolku
Popovický spolek okrašlovací

I.
Základní ustanovení
1.

Název spolku zní: Popovický spolek okrašlovací (dále také jen „PSO“).

2.

PSO je právnickou osobou, jejíž poměry se řídí těmito stanovami, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a obecně závaznými předpisy.

3.

Obec, v níž je umístěno sídlo: Velké Popovice.

II.
Účel PSO
1.

Účelem PSO je snaha o uchování krajinného rázu území, jakož i ochrana přírodního a kulturního
dědictví v oblasti Velkopopovicka. Dalším účelem PSO je udržení tradičních komunitních vazeb a
rozvoj místního společenského života.

2.

Pro dosažení stanoveného účelu PSO aktivně spolupracuje s orgány státní a místní správy, pořádá
společenské akce, brigády, pečuje o zeleň v uvedené lokalitě, spolupracuje s nadacemi a spolky
podobného zaměření, účastní se správních řízení, při nichž ve smyslu ustanovení § 70 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny.

3.

PSO o své činnosti informuje veřejnost.

III.
Vznik a zánik členství v PSO
1.

Členem se může stát fyzická osoba po dovršení 18 let života, která podala písemnou přihlášku.

2.

Další podmínkou pro vznik členství je doporučení alespoň dvou členů PSO, následné schválení
výborem PSO a případně rovněž zaplacení vstupního příspěvku, pokud byl členskou schůzí PSO
stanoven.

3.

Členství zaniká
a)

vystoupením člena z PSO, a to písemně k rukám výboru PSO,

b)

v důsledku nezaplacení členského příspěvku ani ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení dodatečné
výzvy předsedy PSO k zaplacení, a to posledním dnem marného uplynutí této lhůty; na tento
následek musí být člen ve výzvě upozorněn,

c)

vyloučením výborem PSO nebo

d)

úmrtím člena.

4.

Vyloučen může být i bez návrhu člen, jehož činnost je v rozporu s účelem PSO nebo který závažně
porušil povinnosti vyplývající z členství. Poskytnutí lhůty pro zjednání nápravy se nevyžaduje.
Návrh na vyloučení může podat k rukám výboru PSO v písemné formě kterýkoliv člen PSO, musí
být odůvodněn a následně doručen členovi, proti kterému směřuje. Tento člen má právo se
k návrhu na vyloučení vyjádřit do 30 dnů ode dne jeho doručení a doložit v této lhůtě vše, co je mu
ku prospěchu.

5.

Vyloučení je přezkoumatelné soudem podle ustanovení § 242 občanského zákoníku.

6.

Vyloučením z PSO není dotčeno právo PSO na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen
způsobil v souvislosti s provozováním činnosti, která je v rozporu s účelem PSO, nebo
v souvislosti s porušením členských povinností nebo právních předpisů.

7.

PSO vede seznam členů pro své interní potřeby, který není veřejně přístupný a bez souhlasu všech
členů nemůže být zveřejněn. Zápisy a výmazy týkající se členství osob v seznamu členů provádí
předseda PSO bez zbytečného odkladu poté, co členství v PSO vzniklo či zaniklo. Seznam členů
může PSO vést i v elektronické podobě.

IV.
Práva a povinnosti členů PSO
1.

Všichni členové mají stejná práva a povinnosti, pokud stanovy neurčují jinak.

2.

Členové mají zejména tato práva:

3.

4.

a)

účastnit se jednání členské schůze,

b)

volit své zástupce do orgánů PSO a jejich prostřednictvím se pak podílet na řízení a
rozhodování PSO,

c)

být voleni do orgánů PSO

d)

předkládat orgánům PSO svoje podněty, připomínky, návrhy, otázky, kritiku a stížnosti,

e)

požadovat od orgánů PSO dodržování stanov a členskou schůzí přijatých usnesení,

f)

být seznámeni se stanovami PSO a být informováni o usneseních členské schůze.

Členové PSO jsou zejména povinni:
a)

dodržovat stanovy a usnesení členské schůze PSO,

b)

hájit a prosazovat zájmy PSO.

Členové spolku neručí za jeho dluhy podle ustanovení § 215 občanského zákoníku.

V.
Orgány PSO
1.

Orgány PSO jsou:
a)

členská schůze,

b)

předseda,

c)

výbor,

d)

kontrolor,

e)

hospodář.

VI.
Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem PSO. Projednává a rozhoduje záležitosti uvedené ve
stanovách PSO.

2.

Členská schůze PSO:
a)

schvaluje stanovy a jejich změny,

b)

volí a odvolává předsedu PSO, členy výboru, kontrolora a hospodáře,

c)

na návrh výboru rozhoduje o výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně
termínu jeho úhrady,

d)

projednává zprávy předsedy PSO o činnosti a zprávy hospodáře PSO o hospodaření,

e)

rozhoduje o zániku či sloučení PSO,

f)

rozhoduje o majetkovém vypořádání při zániku PSO, včetně jmenování likvidátora.

3.

Členskou schůzi tvoří shromáždění všech členů PSO.

4.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů PSO. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, o zániku a sloučení PSO rozhoduje členská
schůze tříčtvrteční většinou přítomných členů PSO. Každý člen má jeden hlas.

5.

Členská schůze PSO rozhoduje i o účasti jiných osob na jejím zasedání.

6.

Zasedání členské schůze PSO svolává předseda PSO nejméně jedenkrát do roka nebo na základě
písemné žádosti kontrolora PSO nebo nejméně 25 % z celkového počtu členů PSO. Nesvolá-li
předseda PSO zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady PSO sám.

7.

Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou alespoň 10 dnů před jejím konáním. Pozvánka se
doručuje jejím odesláním na adresu člena PSO uvedenou v seznamu členů, případně na adresu
člena PSO, kterou člen písemně pro účely zasílání pozvánek PSO označil. Připouští se svolávání i
elektronickou poštou na e-mailovou adresu člena PSO uvedenou v seznamu členů, případně na

e-mailovou adresu člena PSO, kterou člen písemně pro účely zasílání pozvánek PSO označil.
Připouští se i osobní doručení pozvánky. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a pořad
zasedání členské schůze. Každý člen má právo vzdát se práva na řádné svolání členské schůze.
8.

Předseda PSO zahájí zasedání členské schůze, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet a
poté vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném
ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů PSO oprávněných o ní hlasovat.

9.

Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

10.

Ze zasedání členské schůze PSO se v knize zápisů pořizuje zápis, který podepisuje předseda PSO.

VII.
Předseda PSO
1.

Předseda PSO je individuálním statutárním orgánem a představitelem PSO.

2.

Předseda odpovídá za svoji činnost členské schůzi, které předkládá také zprávu o své činnosti.

3.

Předseda PSO provádí usnesení členské schůze PSO a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou
těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi nebo výboru PSO.

4.

Funkční období předsedy PSO je pětileté. Předsedu PSO lze zvolit (jmenovat) do funkce i
opakovaně.

5.

Spolek zastupuje vždy předseda PSO. Spolek může též písemně zmocnit třetí osobu, aby jej
zastupovala, přičemž k udělení zmocnění se vyžaduje podpis předsedy PSO.

6.

Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda PSO svoje jméno, příjmení,
funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však
nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

VIII.
Výbor PSO
1.

Výbor PSO je orgán pro zabezpečení činnosti PSO mezi zasedáními členské schůze PSO. Výbor
rozhoduje rovněž o přijetí a vyloučení člena.

2.

Výbor PSO je tříčlenný a tvoří jej:

3.

a)

předseda PSO,

b)

hospodář PSO,

c)

další zvolený člen PSO.

Členy výboru PSO volí a odvolává členská schůze PSO, které jsou i členové PSO svou činností
odpovědni. Členové výboru PSO, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat (tj. dosadit
na uvolněné místo) náhradního člena z řad členů PSO do nejbližšího zasedání členské schůze.

4.

Výbor je usnášeníschopný, jsou-li všichni tři jeho členové přítomni. Jednání výboru PSO se může
zúčastnit jako pozorovatel i kontrolor.

5.

Výbor PSO se řídí stanovami a usneseními členské schůze.

6.

Z každého jednání výboru musí být pořízen zápis, se kterým musí být obeznámen kontrolor.

IX.
Kontrolor
1.

Kontrolora volí a odvolává členská schůze.

2.

Funkční období kontrolora je pětileté. Kontrolora lze zvolit (jmenovat) do funkce i opakovaně.

3.

Kontrolor nemůže být zároveň členem výboru PSO.

4.

Úkolem kontrolora je prověřovat, zda činnost výboru PSO je v souladu se stanovami, usneseními
členské schůze a obecně závaznými právními předpisy.

X.
Hospodaření PSO
1.

Zdrojem financí PSO jsou zejména členské a sponzorské příspěvky, dotace a prostředky z
nadačních programu.

2.

Za hospodaření PSO odpovídá hospodář PSO. Funkční období hospodáře PSO je pětileté.
Hospodáře PSO lze zvolit (jmenovat) do funkce i opakovaně.

3.

Hospodář PSO je povinen na zasedání členské schůze předkládat zprávu o hospodaření v
uplynulém období, nejméně však jedenkrát ročně. Dále pak je povinen informovat výbor PSO,
je-li o to požádán.

XI.
Závěrečné ustanovení
1.

Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami a právní poměry PSO se řídí zejména
občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.

