Stanovy
Okrašlovacího spolku
pro Novou Huť a Dýšinu

I.
Preambule

Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu je dobrovolným spolkem, který svojí činností
navazuje na Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Nové Huti u Dejšiny.

II.
Název a sídlo spolku
1. Název spolku je Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
2. Sídlem spolku je Dýšina, Náměstí Míru 30, PSČ 330 02
Doručovací adresa je adresa předsedy spolku.

III.
Účel spolku
Účelem Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu (dále jen spolek) je vyvíjet veřejně
prospěšnou činnost.
IV.
Cíl spolku
Cílem spolku je se podílet:
1. na obnově a ochraně hmotného a nehmotného kulturního dědictví v Dýšině i jejím
okolí
2. na kulturních aktivitách v Dýšině a jejím okolí
3. na ochraně přírody v Dýšině a jejím okolí
4. na pořádání vzdělávacích akcích
5. a dbát na rozvoj obce Dýšina

V.
Členství
1. Existují tyto druhy členství:
běžné (fyzické i právnické osoby)
čestné
2. O přijetí nových členů do spolku se rozhoduje hlasováním na valné hromadě. K přijetí
nového člena je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů spolku.
3. Členství ve spolku je dobrovolné. Členstvím vznikají práva a povinnosti člena spolku.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena ze spolku, přičemž zaplacené členské příspěvky se
nevrací,
b) vyloučením člena ze spolku pro nezaplacení členského příspěvku, nebo jestliže člen
spolku hrubým způsobem porušil ustanovení stanov, přičemž o vyloučení
rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. Při
vyloučení člen spolku nemá nárok na finanční vyrovnání,
c) úmrtím.

VI.
Práva a povinnosti členů
1. Práva členů:
a) fyzické osoby mají právo účastnit se Valné hromady, činit zde návrhy, navrhovat
členy, hlasovat a být voleni do správního výboru a kontrolní komise,
b) právnické osoby mají právo účastnit se jednání spolku účastí jednoho
zplnomocněného zástupce,
c) čestní členové mají právo účastnit se Valné hromady, činit zde návrhy, hlasovat.
2. Povinnosti členů
Všichni členové, vyjma čestných, jsou povinni platit roční základní příspěvek, stanovený
valnou hromadou.

VII.
Hospodaření
1. Majetek spolku tvoří:
a) příspěvky členů,
b) dary,
c) výnosy ze spolkových akcí,
d) subvence a veškeré zákonem přípustné podniky, jimiž bude dosaženo účelu, pro
který byl spolek založen.
2. O výdajích rozhoduje správní výbor, přičemž k platnosti je třeba nadpoloviční většiny
všech členů správního výboru.

VIII.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou valná hromada, která je nejvyšším orgánem spolku a správní výbor.
A. Valná hromada
1. Valnou hromadu svolává správní výbor.
2. Valná hromada se v mimořádném termínu schází, jestliže o to požádá nejméně
polovina členů spolku.
3. Valná hromada zejména:
a) schvaluje, odmítá a doplňuje návrhy hlavních směrů činnosti spolku,
b) rozhoduje o změně stanov,
c) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění, nebo o sloučení s jiným spolkem,
d) schvaluje veškeré vnitřní předpisy spolku,
e) Valná hromada určuje výši ročního členského příspěvku na další období a termín
jeho úhrady,
f) Valná hromada volí správní výbor a jeho jednotlivé členy a uděluje čestné členství.
4. Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných členů, s výjimkou ustanovení čl. VII., odstavec 3., písmen b), c), kdy je ke
schválení zapotřebí nadpoloviční většina všech členů spolku.
5. Usnášení schopnost valné hromady není závislá na přítomném počtu členů spolku.
B. Správní výbor
1. Složení správního výboru
Správní výbor má 5 členů, a to: předsedu, místopředsedu, pokladníka a dva další
členy.
2. Činnost správního výboru:
a) zajišťuje činnost spolku ve všech věcech, vyjma těch, které jsou výhradně svěřeny
do pravomoci valné hromady,
b) usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy,
c) schází se jedenkrát za tři měsíce, nebo požádají-li o to nejméně dva členové
správního výboru.
3. Předseda správního výboru
Předseda správního výboru zastupuje spolek navenek, řídí jednání valné hromady a
správního výboru.
4. Místopředseda spolku
V době nepřítomnosti předsedy zastupuje jej místopředseda v jeho pravomocech.
5. Pokladník
Pokladník vede účetnictví spolku.
C. Statutární orgán spolku
Statutárním orgánem spolku je předseda, který spolek zastupuje ve všech oblastech
samostatně.

IX.
Právní postavení spolku
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu je samostatným a nezávislým spolkem s právní
subjektivitou. Může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou
majetkovou odpovědnost. Může též ke splnění svých úkolů používat státního nebo jiného
majetku, který mu byl předán do užívání.

X.
Závěrečná ujednání
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu vznikl na základě zákona č. 83/90 Sb. o
sdružování občanů. Jeho stanovy byly zaregistrovány MV ČR dne 26. 7. 1999 pod čj. VS/11/40825/99-R.
Výše uvedené Stanovy schválila Valná hromada Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a
Dýšinu, konaná dne 27. února 2016.
Tyto změny, úpravy a doplňky Stanov Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu nabývají
účinnosti dnem jejich registrace u rejstříkového soudu podle zákona č. 89/2012 Sb., Zákon
občanský zákoník.

V Dýšině, dne 27. února 2016

