Spolek Domaslav
STANOVY
Hlava 1
Úvodní ustanovení
1.
Název spolku: Spolek Domaslav (dále jen Spolek)
2.
Sídlo spolku: Gerská 46, 323 00 Plzeň
3.
Spolek je spolkem, vzniklým a působícím podle právního řádu České republiky, ve smyslu ustanovení
§214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4.
Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem
naplňování společného zájmu.
5.
Posláním Spolku je zejména:
a) Sbližování lidí různých názorů, sociálního postavení, náboženského přesvědčení a generací
b) Podpora osobnostního rozvoje
c) Podpora dětských a mládežnických organizací i neformálních skupin mládeže i dospívajících
d) Oživení, rozvoj a ochrana krajiny, památek a místních komunit
6.
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku a jeho činnost se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku, dále usnesením svých
zvolených orgánů a obecně závaznými právními předpisy.

Hlava 2
Činnost spolku
1.
Spolek naplňuje své poslání zejména následující hlavní činností:
a) Pořádá aktivity, které napomáhají k vytváření autentických mezilidských vztahů a ke
smysluplnému prožívání volného času.
b) Pořádá kulturní a vzdělávací akce.
c) V místě svého působení iniciuje aktivity vedoucí k rozvoji obecního života.
d) Vytváří podmínky pro dočasné i dlouhodobé pobyty lidí, kteří potřebují prostor pro své
osobnostní zrání i pro řešení krizových situací.
e) Usiluje o obnovu kulturních památek, zejména v regionu česko-německého pohraničí.
f) Vytváří vhodné podmínky pro všestranný osobnostní růst svých členů a všech kdo služby
sdružení využívají.
g) Spolupracuje s dalšími subjekty na realizaci výše uvedených bodů.
h) Zajišťuje administrativní činnosti potřebné pro činnost spolku.
2.
Spolek může vykonávat vedlejší činnosti jako je výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3
Živnostenského zákona. Zisk z vedlejší činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu
Spolku a vedlejší činnost bude vždy pouze příležitostným doplněním hlavní činnosti.

Hlava 3
Členství
1.
Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem jakýmkoli způsobem přispět
k realizaci poslání Spolku uvedeného v Hlavě 1, bodu 5, je starší 18 let, souhlasí s jeho stanovami a
zaváže se je dodržovat. O přijetí řádného člena rozhoduje Valná hromada na základě žádosti zájemce.
Členové jsou zapsáni v seznamu členů.
3.
Členství zaniká:
a) V případě, že o to člen Spolku sám požádá.
b) Rozhodnutím Valné hromady.
c) Z jiných důvodů vyplývajících ze zákona.
4.
Člen Spolku má právo:
a) Podílet se na činnosti Spolku.
b) Být informován o činnosti Spolku.
c) Účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady.
d) Být volen do statutárních orgánů Spolku
e) Další práva vyplývající ze zákona.
5.
Člen Spolku má povinnost:
a) Dodržovat stanovy Spolku.
b) Podílet se podle svých možností na naplňování poslání Spolku.

Hlava 4
Orgány Sdružení
1.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšší orgánem Spolku a je tvořena všemi řádnými členy Spolku. Každý člen Spolku
má jeden hlas a všechny hlasy mají stejnou váhu. Valná hromada je svolávána předsedou Spolku
minimálně jedenkrát za rok. Valná hromada je usnášení schopná v případě účasti nadpoloviční většiny
členů. Jednání řídí Předseda nebo jím pověřená osoba. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis,
který podepisuje její předsedající a ověřovatel.
Do působnosti Valné hromady náleží:
a) Rozhodování o změně stanov
b) Schvalování výroční zprávu o činnosti, zprávy o hospodaření a rozpočtu na další období
c) Volba statutárního orgánu Spolku
d) Rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků
e) Rozhodování o přijetí nových členů
2.
Statutární orgán
Statutárním orgánem Spolku je tříčlenný výbor Gremio (dále jen Gremio). Gremio volí Valná hromada
na funkční období pěti let. Každý ze tří členů Gremia je oprávněn samostatně zastupovat spolek jako
jeho statutární orgán. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná
moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a
odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. Každý člen Gremia
může delegovat některé své kompetence na další členy spolku. Každý člen Gremia se řídí zákony ČR,
stanovami spolku a rozhodnutími Valné hromady.
Ze svého středu volí Gremio předsedu spolku. Ke kompetencím předsedy patří:
a) Vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

b) Svolání Valné hromady
c) Svolání a vedení schůzí Gremia
d) Pracovní dohled nad zaměstnanci spolku

Hlava 5
Zásady hospodaření
1.
Spolek získává prostředky pro svou činnost zejména těmito způsoby:
a) Členskými příspěvky
b) Dary a odkazy
c) Granty a dotacemi
d) Příjmy ze svých činností a výnosů ze svého majetku
2.
Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování
činnosti naplňující poslání a cíle Spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Hlava 6
Trvání a zánik Spolku
1.
Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
2.
a) O zániku Spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů.
b) Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, či sloučením s jiným sdružením podobného
zaměření.
c) V případě zániku sloučením s jiným spolkem bude provedeno majetkové vypořádání a veškeré
zbylé finanční prostředky, předměty i inventář převedeny novému Spolku vzniklému sloučením.
d) V případě zániku Spolku rozpuštěním bude provedeno majetkové vypořádání a veškeré zbylé
finanční prostředky, předměty i inventář budou bezplatně převedeny na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

Hlava 7
Závěrečná ustanovení
1.
a) Změny ve stanovách schvaluje Valná hromada Spolku.
b) Tyto Stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 29. 11. 2015 a v plném rozsahu ruší a
nahrazují dřívější stanovy Spolku.
c) Stanovy nebo jejich případné změny nabývají platnosti dnem jejich přijetí Valnou hromadou.

