ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Změna č. 1 ze dne 9.4.2016

STANOVY
„EBERESCHE z.s.“
Čl. I
Název a sídlo
Název spolku:
Sídlo:
Korespondenční adresa:

EBERESCHE z.s.
Karla Čapka 343/1, 790 01 Jeseník
Karla Čapka 343/1, 790 01 Jeseník

Čl. II
Vznik a účel spolku
1) Spolek byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 7. února
2011.
2) Spolek je dobrovolný, nezávislý a sdružující členy na základě společných zájmů.
3) Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku – spolkového rejstříku, který vede rejstříkový
soud.
4) Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III
Činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
Hlavní činností spolku je:
 regionální rozvoj,
 kulturní činnost,
 volnočasové aktivity,
 pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících k naplnění cílů spolku,
 vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
 poradenské a konzultační činnosti,
 zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
 charitativní a dobročinná činnost,
 realizace projektů směřujících k naplnění cílů spolku.
Spolek může vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, účelem které bude podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití
spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně
správy spolku.

Vedlejší činnost spolku je:
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. IV
Členství ve spolku
1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky valnou hromadou spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na
svém nejbližším zasedání. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů valné hromady.
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2) Členství ve spolku zaniká:
 doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,


úmrtím člena,



zánikem spolku,



vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu
spolku porušuje tyto stanovy,
v případě, že člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem
dodatečně ve výzvě k zaplacení a byl na následek zániku členství ve spolku upozorněn
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.




3) Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a
výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo jím pověřený člen při vzniku a zániku
členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
4) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
Čl. V
Práva a povinnosti členů
1) Člen spolku má právo:
 účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 volit předsedu spolku,
 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,


podílet se na činnosti spolku.

2) Člen spolku má povinnost:
 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 platit členský příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou
 aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy spolku,
 aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.

Čl. VI
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
 valná hromada
 předseda
 kontrolní komise
Čl. VII
Valná hromada
1) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada všech členů spolku s hlasovacím právem,
schází se nejméně jednou ročně.
2) Valná hromada:
 schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí
těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů sdružení,
 schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu
kontrolní komise,
 volí a odvolává předsedu spolku,
 stanovuje výši členského příspěvky,
 volí ze svého středu pokladníka, který je zodpovědný za pokladnu a v součinnosti
s předsedou spolku za hospodaření spolku,
 volí kontrolní komisy spolku
 určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o jejich vyloučení,
 rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
 rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 rozhoduje o provozování kanceláře spolku.
3) Valnou hromadu svolává předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku. Valná hromada
je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku, nesejde-li se
usnášeníschopná valná hromada, svolá předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce
náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý
člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů jsou si rovny.
4) Informaci o konání valné hromady schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho
konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději tři dny před
konáním zasedání valné hromady zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které
je povinen předložit ke schválení.
5) Valnou hromadu svolává předseda spolku, také požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku
a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
6) Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

7) Záležitost, která nebyla zařazena na pozvánce při ohlášení valné hromady v souladu s čl.
VII, odst. 4 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů
spolku.
8) O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje předseda spolku a jeden člen přítomný
na zasedání valné hromady. Ověřený zápis je následně rozeslán všem členům spolku.

Čl. VIII
Předseda
1) Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spokojených s fungováním spolku včetně
dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Dále je oprávněn přijímat
zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich
pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo
zaměstnanec spolku.
2) Předseda je volen valnou hromadou na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den
následující po dni volby.
3) Předseda je povinen:
 svolávat zasedání valné hromady v souladu s čl. VII odst. 3 těchto stanov,
 vést řádnou agendu valné hromady a seznam členů spolku,
 archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady,
 plnit úkoly stanovené valnou hromadou.

Čl. IX
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který kontroluje činnost spolku, jeho
hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady.
2) Připravuje revizní zprávu, kterou předkládá valné hromadě.
3) Kontrolní komise je dvoučlenná, členy kontrolní komise volí valná hromada. Funkční
období kontrolní komise je 3 leté.
4) Člen kontrolní komise může z výkonu funkce odstoupit nebo se může výkonu funkce vzdát
ze zdravotních či jiných důvodů, a to písemným prohlášením adresovaným předsedovi
spolku, který je povinen v takovém případě svolat mimořádné zasedaní valné hromady.
Funkce zaniká dnem projednání na valné hromadě.
5) Členové kontrolní komise v souvislosti se svou činností jsou oprávněni nahlížet do dokladů
spolku, zejména do účetních knih a jiných dokladů týkajících se spolku. Mají právo svolávat
mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spolku, pokud tak neučiní
předseda spolku.

Čl. X
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a
příjmy, které budou používány na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o
spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

Čl. XI
Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání
1) Spolek zaniká:
 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem
 rozhodnutím Ministerstva vnitra
2) V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí valné hromady neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. XII
Účinnost a platnost stanov a závěrečná ustanovení
1) Veškeré doplňky a změny těchto stanov musí být činěny po schválení valné hromady.
Podpisy pod těmito stanovami a jejich případnými dodatky musí být úředně ověřeny.
2) Tyto stanovy byl pořízeny ve 4 vyhotoveních. Dvě vyhotovení stanov budou přiloženy
k návrhu na registraci, zbývající budou pro potřeby spolku uloženy u předsedy spolku.
3) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením valnou hromadou spolku.

Úplné zněmí stanov spolku schválené na valné hromadě konané dne 9.4.2016.
V Jeseníku dne 9. dubna 2016

..………………………………….
Mgr. Bohumila Tinzová,
předsedkyně spolku

