Okrašlovací spolek Kyčera
STANOVY SPOLKU
Článek. 1. Název a sídlo
1.1. Název Spolku je Okrašlovací spolek Kyčera (dále jen jako Spolek).
1.2. Spolek sídlí ve Frenštátě pod Radhoštěm na adrese Sídl. Beskydské 1191, PSČ 744 01.

Článek. 2. Účel Spolku
2.1. Základními účely a posláním Spolku jsou především:
a) zvelebování krajiny a zvyšování kvality života v kraji pod Beskydami;
b) ochrana a zlepšování životního prostředí s důrazem na zachování a rozvoj krajinného rázu
typického pro oblast severního Valašska;
c) podpora místních tradic, společenského a kulturního života;
d) rozvoj pozitivního vztahu obyvatel Frenštátska k okolní krajině a jejich aktivizace v řešení
věcí veřejných.

Článek. 3. Činnosti Spolku
3.1. Hlavními činnostmi Spolku jsou zejména:
a) organizace úklidových akcí;
b) pořádání společenských, kulturních a sportovních událostí;
c) osvětová, vzdělávací a informační činnost;
d) podpora zapojování obyvatel Frenštátska do činností spojených s rozvojem krajiny
a životního prostředí;
e) účast ve správních řízeních;
f) hledání vhodných dotačních titulů, příprava a realizace projektů směřujících k vyšší kvalitě
života.
3.2. Jako vedlejší činnost může Spolek vyvíjet hospodářskou činnost spočívající v podnikání či jiné
výdělečné činnosti, přičemž účelem této vedlejší činnosti je výlučně podpora hlavní činnosti.

Článek. 4. Organizační struktura Spolku
4.1. Orgány Spolku jsou členská schůze a předseda Spolku.
4.2. Členská schůze:
4.2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.
4.2.2. Členská schůze je svolávána dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je
povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně
alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání členské 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 čtrnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh
programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá
předseda členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení
4.2.3. Členská schůze především:
a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov;
b) volí a odvolává statutární orgán;
c) schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok;
d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů;
e) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku;
4.2.4. Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím
technologických prostředků.
4.2.5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí
předsedy.
4.2.6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů
Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku,
není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas;
hlasy členů si jsou rovny.
4.2.7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený
člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání
členské schůze.
4.2.8. Hlasování per rollam je umožněno.

Článek. 5. Statutární orgán
5.1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku. Za spolek
může jednat rovněž předsedou zmocněný člen Spolku.
5.2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 2 let.
5.3. Předseda je povinen:
a)

svolávat zasedání členské schůze;

b)

vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Spolku;

c)

archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Článek. 6. Členství ve Spolku
6.1. O členství ve Spolku může zažádat fyzická osoba starší 15 let. Učiní tak prostřednictvím
písemné žádosti, která musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení žadatele, jeho
datum narození, adresu trvalého či přechodného bydliště, e-mailový či telefonický kontakt,
datum podání žádosti a vlastnoruční podpis.
6.2. Prvními členy Spolku jsou jeho zakladatelé. Další členy přijímá členská schůze Spolku.
6.3. Členství ve Spolku zaniká:
a)

doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi;

b)

vyloučením člena pro hrubé porušování stanov Spolku. O tomto rozhoduje členská
schůze Spolku na návrh libovolného člena;

c)

nezaplacením členského příspěvku;

d)

zánikem Spolku;

e)

úmrtím člena.

6.4. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. S osobními údaji členů je zacházeno
v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek. 7. Práva a povinnosti členů Spolku
7.1. Člen má především právo:
7.1.1. podílet se činnosti Spolku;
7.1.2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku;

7.1.3. účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se na rozhodování Spolku;
7.1.4. volit předsedu Spolku;
7.1.5. být zvolen do kteréhokoliv orgánu Spolku.
7.2. Člen má povinnost:
7.2.1. dodržovat stanovy;
7.2.2. aktivně hájit zájmy Spolku;
7.2.3. dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
Spolku.
7.3. Člen Spolku je také povinen hradit členské příspěvky ve výši 250 Kč za kalendářní rok. Tento
příspěvek je splatný do třetího měsíce daného kalendářního roku. První členský příspěvek po
založení Spolku je splatný do dvou měsíců na účet, který bude členům oznámen předsedou
Spolku. O změně výše a četnosti splácení příspěvku rozhoduje členská schůze.

Článek. 8. Závěrečná ustanovení
8.1. Prvním předsedou Spolku je: Adam Muras, bytem Sídl. Beskydské 1191, Frenštát pod
Radhoštěm, 744 01, nar. 24. 8. 1989
8.2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí Spolku konané dne 27. 8. 2020.

ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 27. 8. 2020

