Stanovy Spolku Egon
Čl. 1

Název, forma a sídlo, vznik

1.1. Spolek Egon (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu s § 214 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemnou dohodou zakladateli a
členy spolku:
Martin Kovář, r.č. 660722/1357, bytem Vizovice, Chrastěšovská 1193, PSČ 763 12,
Anna Kovářová, r.č. 745628/4627, bytem Vizovice, Chrastěšovská 1193, PSČ 763 12,
Jan Hlava, r.č. 930423/4456, bytem Vizovice, Říčanská 943, PSČ 763 12.
1.2. Má sídlo ve Vizovicích, Chrastěšovská 1271, PSČ 763 12.
1.3. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku
podají zakladatelé.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci
vyznávající svobodu jedince a využívání lokálních přírodních zdrojů.

Čl. 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
a) sdílet svobodu jedince na společných akcích,
b) pořádat a organizovat za tímto účelem setkání, kempy, kulturní, sportovní, osvětové a vzdělávací
akce,
c) zpracovávat zemědělské plodiny z lokálních zdrojů za účelem potravinové soběstačnosti,
d) pořádat sběr zemědělských plodin,
e) budovat, pronajímat a provozovat zpracovatelská zařízení na ovoce (moštárny, sušárny,
povidlárny, palírny) pro členy spolku,
f) pořádat pro členy spolku místní systém výměnného obchodu, za účelem směny zboží a služeb a
obchodování vlastní produkce mezi členy spolku.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) organizování setkání pro členy spolku,
b) organizování různých kampaní,
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
d) vydávat vlastními prostředky časopisy, odbornou a jinou literaturu a zřizovat své webové stránky,
e) účastnit se správních i jiných řízení,
f) organizování petičních akcí.

Čl. 5

Členství ve spolku, jeho vznik a zánik

Členství kmenové
5.1.

Počet kmenových členů je omezen, o počtu členů rozhoduje rada spolku.

5.2.

Kmenovým členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

5.3.

Podmínkou vzniku kmenového členství ve spolku je podání písemné přihlášky do spolku. Rada
spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Členství vzniká dnem zaplacení
ročního členského příspěvku a je platné do konce kalendářního roku. O jehož výši rozhoduje
Rada spolku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,
telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky. Zaplacením členského
příspěvku členové souhlasí se stanovami spolku.

5.4.

Členům spolku je vydána členská karta nebo jiný identifikační prvek, kterým se proukazují při
čerpání služeb na spolkových akcích.

5.5.

Členské příspěvky členů jsou úměrné využívání služeb a konzumaci při spolkových akcích.

5.6.

Členství ve spolku je nepřenosné.

5.7.

Členství ve spolku je dobrovolné.

5.8.

Členství ve spolku zaniká:
a) nezaplacením ročního členského příspěvku,
b) vyloučením člena spolku pro nedodržování stanov,
c) na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
d) úmrtím.

5.9.

V případě zániku členství se již zaplacené členské příspěvky nevracejí, je možné je převést na
jiného člena nebo na další rok.

5.10. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
Členství vedlejší
5.11. Počet vedlejších členů je omezen, o počtu členů rozhoduje rada spolku.
5.12. Vedlejším členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.
5.13. Podmínkou vzniku vedlejšího členství ve spolku je podání písemné přihlášky do spolku. Rada
spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho přihlášky. Rada spolku. Přihláška musí
obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a emailovou adresu, datum podání přihlášky a podpis žadatele. Podpisem stanov členové souhlasí
se stanovami spolku.
5.14. Členům spolku je vydána členská karta nebo jiný identifikační prvek, kterým se proukazují při
čerpání služeb na spolkových akcích.
5.15. Členské příspěvky členů jsou úměrné využívání služeb a konzumaci při spolkových akcích.
5.16. Členství ve spolku je nepřenosné.
5.17. Členství ve spolku je dobrovolné.

5.18. Členství ve spolku zaniká:
a) nezaplacením ročního členského příspěvku,
b) vyloučením člena spolku pro nedodržování stanov,
c) na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
d) úmrtím.
5.19. V případě zániku členství se již zaplacené členské příspěvky nevracejí, je možné je převést na
jiného člena nebo na další rok.
5.20. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. 6

Práva a povinnosti kmenových členů spolku

6.1. Člen spolku má právo zejména:
účastnit se veškeré činnosti spolku,
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
využívat zařízení, která jsou určena pro spolkovou činnost,
volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů.

-

6.2. Člen spolku je povinen zejména:
-

Čl. 7

platit členské příspěvky,
dodržovat stanovy spolku,
chovat se ohleduplně a přátelsky,
neničit zařízení, která jsou určena pro spolkovou činnost,
v rámci pořádaných akcí pomáhat ostatním při řešení vzniklých problémů,
sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Práva a povinnosti vedlejších členů spolku

7.1. Člen spolku má právo zejména:
účastnit se veškeré činnosti spolku,
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
využívat zařízení, která jsou určena pro spolkovou činnost,
má pouze poradní hlas při volbě rady spolku a dalších orgánů spolku

-

7.2. Člen spolku je povinen zejména:
-

platit členské příspěvky,
dodržovat stanovy spolku,
chovat se ohleduplně a přátelsky,
neničit zařízení, která jsou určena pro spolkovou činnost,
v rámci pořádaných akcí pomáhat ostatním při řešení vzniklých problémů,
sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

7.3. Členská schůze
-

Čl. 8

volí Radu spolku,
je svolávána předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Orgány spolku

8.1. Orgány spolku jsou:

a) Rada spolku jako orgán nejvyšší.
b) Předseda spolku jako orgán statutární.

Čl. 9

Statutární orgán - Předseda

9.1.

Statutárním orgánem spolku je Předseda, kterého si volí ze svého středu Rada spolku.

9.2.

Funkční období Rady spolku je pětileté.

9.3.

Předseda zastupuje Spolek ve všech věcech samostatně a jedná za něj navenek a je oprávněn
pověřit k uvedenému jednání místopředsedu případně jinou osobu.

9.4.

Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku
připojí svůj podpis.

9.5.

Předseda je povinen:
- svolávat zasedání Rady spolku,
- vést řádně agendu Rady spolku a seznam členů spolku,
- archivovat veškeré zápisy ze zasedání Rady spolku.

Čl. 10 Rada spolku
10.1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada spolku.
10.2. Rada spolku je tříčlenná.
10.3. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku.
10.4. Zasedání Rady spolku je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce Radu spolku, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Nejpozději deset dní před konáním zasedání zasílá
předseda členům návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení
10.5. Rada spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů Rady spolku; nesejde-li se
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání Rady spolku. Nové
zasedání Rady spolku je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Rada spolku
přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.
10.6. Prvními členy Rady spolku jsou zakladatelé spolku. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí
člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů zajistit doplnění Rady spolku.
V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy spolku zajistí doplnění Rady spolku
místopředseda spolku nebo pokladník spolku.
10.7. Funkční období Rady spolku je pětileté.
10.8. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení Rady spolku v souladu s odst.
10.4. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů členské
schůze.
10.9. O rozhodnutích přijatých na zasedání Rady spolku pořizuje předseda spolku zápis. Zápis svým
podpisem ověřují dva členové přítomni na zasedání Rady spolku.
10.10. V případě, že usnesení Rady spolku se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám,
hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
10.11. Rada spolku:
- volí statutární orgán - předsedu,
- volí ze svého středu místopředsedu a pokladníka,
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů,

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
zprávu,
- konkretizuje činnost pro další období,
- schvaluje rozpočet spolku na příští období,
- schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
- stanovuje výši členských příspěvků,
- rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
- rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
- rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku,
- volí čestné členy spolku,
- vylučuje člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 11 Hospodaření spolku
11.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené radou
spolku a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Spolek může mít
příjmy z vedlejší hospodářské činnosti pro nečleny spolku provozované k podpoře činnosti
hlavní. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady.
11.2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i
jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Rada spolku.
11.3. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy Rady spolku na každé schůzi.
11.4. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Rada spolku. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být dle rozhodnutí Rady spolku použit pouze k veřejně prospěšným cílům.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení
12.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
12.2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 5.12.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

