Stanovy spolku

Větvení, z. s.
Čl. I
Název a sídlo
Větvení z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Brně, na adrese ul. Kronova 303/14, PSČ:
621 00.
Čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je ochrana přírody a krajiny, je založen k aktivní činnosti za účelem ochrany
životního prostředí, uchování a tvorby hodnot tradiční kulturní krajiny, popularizace těchto
cílů a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
Čl. III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) ochrana přírody a krajiny,
b) uchování a obnova kulturního odkazu krajiny, analýzy, komentování a propagace právních
instrumentů na ochranu životního prostředí,
c) ochrana a podpora přirozených procesů vývoje ekosystémů,
d) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního prostředí a praktické
spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
e) organizování kampaní a petičních aktivit,
f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
g) poradenské a konzultační činnosti,
h) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany
životního prostředí,
ch) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví,
i) Jako vedlejší činnost spolku mohou být pořádány různé aktivity, které budou výdělečné,
vždy však pouze za účelem naplnění a podpory činnosti hlavní, resp. za účelem hospodárného
využití spolkového majetku. O konkrétních pravidlech rozhodne vždy členská schůze.
Čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě
schválení písemné přihlášky výborem spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém
nejbližším zasedání. Člen je přijat, pokud s jeho přijetím souhlasí nadpoloviční většina členů
výboru spolku.
2. Člen spolku má zejména právo:
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a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit členy výboru spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má zejména povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
d) sdělovat orgánům spolku změny údajů uvedených na přihlášce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení výboru,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku
porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Po zániku členství nemá odcházející člen nárok na žádné finanční ani hmotné vypořádání.
Čl. V
Orgány spolku
1.Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) výbor.
Ad b) Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku. Členská schůze rozhoduje o všech
důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí výbor a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) navrhuje přijetí nových členů a také vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i) stanovuje výši členských příspěvků a rozpočet na příští období,
i) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
spolku.
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3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Výbor 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
výbor 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 deset dní před jeho konáním.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
5. 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.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s
odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
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.
Ad b) Výbor
Statutárním orgánem spolku je výbor, který za něj jedná navenek. Členem výboru může být
pouze člen spolku. Výbor je čtyřčlenný a funkční období jeho členů je 5 let. Člen může být
zvolen opětovně.
Prvními členy výboru se stali:
-

Jan Kopecký, nar. 11. 1. 1978, bytem Heydukova 163, 572 01 Polička
Pavel Rotter, nar. 23. 5. 1985, bytem Novoveská 1464, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tomáš Horský, nar. 26. 6. 1971, bytem Vrázova 431, 664 61 Rajhrad
Markéta Štreitová, nar. 15.4.1988, Nádražní 478/18, 602 00 Brno

Každý z členů výboru může jednat a podepisovat za spolek samostatně v plném rozsahu.
Výbor je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 5 těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Článek VI.
Hospodaření Spolku
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Činnost Spolku je financována zejména z vlastní hospodářské činnosti, příspěvků, ze
sponzorských darů, dotací, reklam, propagace, kulturních a společenských akcí a
ostatních příjmů.
Spolek může získávat prostředky na svoji činnost také pořádáním veřejných sbírek.
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Čl. VII.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1
2
3

Spolek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak ustanoveními § 241 a
následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tato zakládací listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen
k žádosti o zápis Spolku do veřejného rejstříku a jeden bude poskytnut zakladateli.
Zakladatel potvrzuje, že tato listina byla sepsána vážně, svobodně, určitě a
srozumitelně.

Účinnost od 1. 6. 2015
V Brně dne 14.5. 2015
Zapsala:
Markéta Štreitová
Ověřili:
Jan Kopecký
Tomáš Horský
Pavel Rotter
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