Stanovy spolku

ZA POZLOVICE z.s.
IČO 702 84 571
Preambule
Spolek vznikl dne 8. listopadu 1999 registrací Ministerstva vnitra pod č.j.VS/1-1/41 775/99-R na základě přijmutí
stanov občanského sdružení „Za Pozlovice“ členy přípravného výboru dne 25. října 1999. Od 1. ledna 2014 je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 7660.

Část I.
Název a sídlo spolku
1.1.

1.2.

Název spolku zní: ZA POZLOVICE z.s. (dále též jen jako „spolek“).
Sídlo spolku je: Pod Větrníkem 60, 763 26 Pozlovice.

Část II.
Účel a postavení spolku

2.1.

Spolek je samostatnou právnickou osobou.

2.3.

Účelem spolku je:

2.2.

Spolek sdružuje fyzické i právnické osoby, které mají blízký vztah k městysi Pozlovice a jeho okolí (občany
Pozlovic a jejich rodáky, majitelé nemovitostí v městysi, ochránce přírody, chalupáře, rybáře, zahrádkáře,
myslivce, včelaře, členy místních spolků a návštěvníky městyse), a kterým leží na srdci zdravé přírodní a životní podmínky v této oblasti a chtějí přispět k jejich rozvoji.
(a) pečovat o přírodní prostředí Pozlovic a životní podmínky občanů a návštěvníků městyse;
(b) napomáhat k udržování a výsadbě zeleně v městysi a jejím okolí;
(c) obnovovat a pečovat o staré ovocné stromy;

(d) dbát na čistotu vodních toků, silničních komunikacíi lesních stezek;

(e) sledovat, zda nedochází ke vzniku černých skládek a snažit se o ochranu dřevin v krajině;

(f) být aktivním účastníkem správních řízení o povolení staveb, které mají významný vliv na životní prostředí v městysi a jeho okolí, především v katastrálním území Pozlovice, Podhradí u Luhačovic, Řetechov, Ludkovice, Luhačovice, Kladná Žilín, Petrůvka u Slavičína, Dolní Lhota u Luhačovic a Horní Lhota u
Luhačovic, a které podléhají povinnému posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí);
(g) aktivně se zapojit jako účastník všech správních řízeních stavby elektrického vedení velmi vysokého napětí 110 kV přes katastrální území Pozlovice, Podhradí u Luhačovic, Řetechov, Petrůvka u Slavičína a
Dolní Lhota u Luhačovic a stavby trafostanice 110/22 kV v katastrálním území Pozlovice.

(h) pečovat o kulturní, přírodní a historické památky v městysi a okolí a snažit se o jejich obnovu;

(i) napomáhat v šíření osvěty o potřebě kvalitní ochrany životního prostředí a přispívat k rozvoji zdravého
životního stylu, za tímto cílem spolupracovat s ochránci přírody a se společenskými a zájmovými organizacemi;
(j) napomáhat v šíření osvěty o potřebě aplikace moderních prvků zklidňování dopravy a přispívat k rozvoji kvalitního životního prostředí městyse Pozlovice a jeho okolí;

(k) podporovat vznik a rozšiřování turistických stezek, cyklistických tras, sportovních a turistických zařízení a zakládání lesoparků;

(l) prosazovat změny v přístupu k veřejnému prostoru, především prosazovat racionalizaci vedení inženýrských sítí v území a jejich důsledném nerušeném a neomezujícím zakomponování do území (skrytí,
kabelizace apod.);

(m) napomáhat v šíření osvěty o potřebě aplikace nových technologií vedoucích k energetické i ekonomické
soběstačnosti regionu i jednotlivých domácností;

(n) napomáhat v šíření osvěty o zdravotních účincích a rizicích elektromagnetického pole velmi vysokého
napětí a transformátorových stanic;

(o) provádět propagaci městyse Pozlovice a jeho okolí i kulturních a rekreačních zařízení i přírodních krás
nacházejících se v městysi a jeho okolí.

Část III.
Členství ve spolku

3.1.

3.2.

Členem spolku se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí s účelem spolku.
Členství vzniká:

(a) odevzdáním podepsané přihlášky předsedovi výboru, kde budou vyplněny alespoň tyto údaje zájemce,
jméno a příjmení, datum narození, bydliště v případě fyzické osoby, název, identifikační číslo osoby a
sídlo v případě právnické osoby, a dále kontaktní telefon a email;
(b) zaplacením členského příspěvku, pokud byl stanoven;
(c) rozhodnutím výboru o přijetí.

3.3.

Proti zamítnutí členství výborem se může zájemce odvolat k členské schůzi, která rozhodne s konečnou
platností.
Členství zaniká:

(a) neuhrazením členského příspěvku ve stanovené lhůtě, pokud byl stanoven;
(b) vystoupením člena;
(c) vyloučením;

3.4.

(d) smrtí nebo zánikem právnické osoby.

Člen může být vyloučen výborem na písemný návrh kteréhokoliv člena, a to na základě těchto skutečností:
(a) porušuje-li hrubým způsobem nebo opakovaně stanovy spolku;

(b) úmyslně poškozuje zájmy spolku či hodnoty, ke kterým se hlásí.
3.5.
3.6.

Proti vyloučení výborem se může člen odvolat k členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností.

Spolek vede neveřejný seznam členů v písemné i elektronické formě. Do seznamu členů se zapisuje jméno a
příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby, a název, identifikační číslo osoby a sídlo u právnické
osoby, u všech dále pak kontaktní telefon a email. Do seznamu mají právo nahlížet členové spolku.
Člen má zejména právo:

(a) být informován o všech akcích spolku;
(b) účastnit se aktivně činnosti spolku;

(c) účastnit se členské schůze;

(d) volit a v případě plně svéprávných členů být volen do orgánů spolku;
3.7.

(e) obracet se na orgány spolku s podměty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření.
Člen má zejména povinnost:

(a) dodržovat stanovy spolku;

(b) podle svých možností a schopností připívat k naplnění účelu spolku;

(c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen;
(d) hradit členský příspěvek, pokud byl členskou schůzí stanoven;

(e) hlásit bezodkladně předsedovi spolku veškerou změnu svých údajů vedených v seznamu členů.

Část IV.
Orgány spolku

4.1.
4.2.

4.3.

Orgány spolku jsou:

(a) členská schůze;
(b) výbor.

Členství v orgánech spolku je bezúplatné, členové mají nárok pouze na úhradu hotových výdajů, pokud jsou
tyto výdaje členskou schůzí schváleny. Členská schůze může přiznat členovi spolku mimořádnou odměnu.
Volba členů výboru probíhá tajným hlasováním, pokud členská schůze nestanoví jiný způsob hlasování.

Část V.
Členská schůze
5.1.
5.2.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
Do působnosti členské schůze náleží:
(a) schválení změny stanov spolku;

(b) schválení výroční zprávy o hospodaření spolku;

(c) schválení plánu rozpočtu na další rok;
(d) stanovení počtu členů výboru;

(e) volba a odvolávání členů výboru;

(f) určení výše a splatnosti členského příspěvku;

(g) rozhodnutí o zrušení spolku;
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

(h) rozhodování o dalších věcech, které si členská schůze do své působnosti vyhradila.

Členská schůze se koná dle potřeby, minimálně jednou ročně. Svolává ji předseda výboru. Pozvánka na členskou schůzi musí být nejméně 15 dní před termínem konání členské schůze zaslána každému členovi na jeho
email, tímto je členská schůze řádně svolána. Pozvánka obsahuje alespoň místo a čas konání členské schůze a
předpokládaný pořad zasedání. Pořad zasedání uvedený v pozvánce není závazný a členská schůze ho může
během zasedání změnit.

U stavby, která významnějším způsobem ovlivňuje životní prostředí v městysi Pozlovice a jeho okolí, je
předseda výboru povinen svolat členskou schůzi k vyjádření nebo posouzení.
Jednání členské schůze je neveřejné, nerozhodne-li členská schůze jinak.

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku.

Není-li členská schůze schopna usnášet se, koná se patnáct (15) minut po začátku řádné schůze náhradní
schůze, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů spolku, každý člen má jeden hlas.

Členská schůze volí svého předsedu, jiné orgány jen pokud je to vhodné k zajištění jejího průběhu. Ke konkrétnímu bodu pořadu zasedání hlasuje nejdříve o návrhu předsedy výboru.

5.10. O průběhu zasedání členské schůze výbor pořizuje zápis, do kterého mají právo nahlížet členové spolku po
předchozí domluvě se členem výboru, o nahlédnutí bude vyhotoven záznam podepsaný nahlížejícím a přítomným členem výboru.

Část VI.
Výbor

6.1.

Výbor je kolektivní statutární orgán a náleží mu vedení spolku a jeho zastupování.

6.3.

Výbor tvoří alespoň tři členové spolku zvoleni členskou schůzí, a to předseda výboru, místopředseda výboru
a členové výboru.

6.2.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se spolku, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi.

Člen výboru může ze své funkce odstoupit a to písemným oznámením doručeným ostatním členům výboru.
V tomto případě jsou zbylí členové výboru povinní svolat členskou schůzi, a to do dvou měsíců od doručení
oznámení o odstoupení.
Předseda výboru svolává členskou schůzi.

Výbor podává zprávu o činnosti spolku členské schůzi.
Funkční období členů výboru je pětileté.

Část VII.
Zastupování spolku

Jménem spolku navenek jedná výbor. Za výbor navenek jedná předseda výboru společně s dalším členem
výboru nebo místopředseda výboru společně s dalším členem výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že
předseda výboru společně s dalším členem výboru nebo místopředseda výboru společně s dalším členem
výboru připojí svůj podpis k názvu spolku.

Část VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1.

Členská práva a povinnosti členů, kteří nejsou plně svéprávní, vykonávají jejich zákonní zástupci či opatrovníci.

8.3.

V otázkách ve stanovách neupravených se spolek řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění.

8.2.

Spolek je založen na dobu neurčitou.

Za správnost vyhotovení:

V Pozlovicích, dne 29.3.2017

…………………………………………………………………………………

V Pozlovicích, dne 30.3.2017

…………………………………………………………………………………

Ing. Marek Lukács, předseda výboru

Ing. Marian Ležák, místopředseda výboru

