
Stanovy spolku „Zahrádkáři Zakřan z.s."

Č. 1 —Název, forma a sídlo
Spolek „Zahrádkáři Zakřan, z.s." (dále jen „spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Sídlo spolku : Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna.

Č. 2 —Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů se společným zájmem o zahrádkářskou činnost.

Čl. 3 —Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:

1. sdružovat osoby se společným zájmem o zahrádkaření, sadaření, vinařství a péči o krajinu,
2. —poskytovat podporu zahrádkářské činnosti na území obce,
3. —pořádat podpůrné akce pro členy i další zájemce z řad nečlenů.

Čl. 4 —Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:

1.—setkávání členů za účelem výměny zkušeností,
2. —pořádání odborných seminářů,
3.—organizování zájezdů a odborných exkurzí,
4. —prezentace zahrádkářské činnosti v obci —tradiční podzimní výstava.

Čl. 5 —Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

2.  Členstvívzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické
spojení a e—mailovouadresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.saver
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Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní ustanovující schůze.
Člen spolku má právo zejména:

a.—účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a být volen do rady spolku,
b. —posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c.—předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

6. —Člen spolku je povinen zejména:
a.—uhradit členský příspěvek nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku,
b.—dodržovat stanovy,
c. —hájit zájmy spolku a jeho dobré jméno na veřejnosti,
d.—sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.
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Čl. 6 —Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením
člena pro hrubé porušování stanov.
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Čl. 7— Orgány spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

zvolila na čtyřleté funkční období pětičlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
určila koncepci činnosti spolku na další období,
rozhodla o vyloučení člena spolku,
schválila výši členských příspěvků na další období,
schválila rozpočet spolku na příští období,

g.—rozhodla o zrušení spolku likvidací nebo o jeho přeměně.
Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na
počet přítomných členů.
Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku.
Jménem spolku samostatně jedná předseda, který je statutárním orgánem spolku.
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Čl. 8 —Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a
případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na
úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán právnické osobě „Obec Zakřany",

CČI. 9 —Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 3.4.2014. Učinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.
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