Stanovy Jizersko-ještědského horského spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU

I. Název a sídlo spolku
§1
(1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek.
(2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1.

II. Účel a programové cíle spolku
§2
Jizersko-ještědský horský spolek (dále jen spolek) je samosprávný, dobrovolný a nezávislý
svazek členů, sdružující přátele, znalce a ochránce Jizerských hor a Ještědského hřebene se
společným zájmem o naplňování programových cílů spolku.
§3
Spolek vykonává činnost v souladu se svým účelem a programovými cíli.
§4
(1) Programovými cíli spolku jsou ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova dětí,
mládeže a dospělých a osvětová činnost.
(2) Programové cíle naplňuje spolek zejména následující neziskovou a nepodnikatelskou
činností (hlavní činnost):
a) prosazuje princip udržitelného rozvoje při využívání přírodních zdrojů a bohatství regionu,
b) podporuje ekologicky optimální rekreační a sportovní aktivity v oblasti,
c) ochraňuje přírodní a kulturní bohatství, krajinný ráz, pečuje o historické památky, o zvláště
chráněné lokality, kulturní tradice, sídelní obraz a lidovou architekturu oblasti,
d) vychovává děti, mládež i dospělé k ochraně přírody, ekologickému myšlení a úctě ke
kulturním tradicím regionu,
e) provádí osvětovou a propagační činnost,
f) spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při
naplňování programových cílů spolku,
g) spolupracuje se spolky a dalšími organizacemi v zahraničí.
(3) Vedle hlavních činností vykonává spolek i následující hospodářskou činnost:
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a) praktické činnosti v oblasti péče o přírodu a krajinu,
b) vydávání periodických a neperiodických publikací.

III. Členství ve spolku
§5
Formy členství
(1) Členství ve spolku má dvě formy: individuální a kolektivní.
(2) Individuálním členem spolku se může stát fyzická osoba starší 7 let, jež souhlasí s účelem
a programovými cíli spolku a chce se podílet na jeho činnosti.
(3) Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s účelem a programovými
cíli spolku. Kolektivního člena zastupuje při jednáních spolku osoba, jež je oprávněna jednat
jeho jménem.
(4) Fyzické osobě, která se mimořádným způsobem zasloužila o naplňování programových
cílů spolku, může členská schůze udělit čestné členství.
§6
Práva a povinnosti členů
(1) Každý člen spolku má právo:
a) zúčastňovat se činností organizovaných spolkem,
b) užívat členských výhod, majetku a zařízení spolku,
c) rozhodovat hlasováním, volit a být volen do všech orgánů spolku, je-li starší 18 let,
d) vystoupit ze spolku.
(2) Každý člen spolku je povinen:
a) dodržovat stanovy spolku a přispívat dle svých možností k naplňování programových cílů
spolku,
b) zaplatit členský příspěvek za příslušný kalendářní rok ve lhůtě nejpozději do 31. 12.
příslušného kalendářního roku, není-li této povinnosti zproštěn (např. čestným členstvím),
c) šetřit majetek spolku.
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§7
Vznik členství
(1) Individuální členství vzniká rozhodnutím výboru spolku na základě přihlášky a
zaplacením členského příspěvku.
(2) Kolektivní členství vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi právnickou osobou a
spolkem. Tato smlouva musí být schválena výborem spolku.
§8
Zánik členství
(1) Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením ze spolku,
a) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené lhůtě,
c) pravomocným rozhodnutím výboru o vyloučení nebo odnětí čestného členství, a to v
případě, že člen závažným způsobem porušil právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a
životního prostředí nebo stanovy spolku,
d) úmrtím člena,
e) zánikem spolku.
(2) Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné smlouvě o kolektivním
členství.
§9
Seznam členů
(1) Spolek vede seznam všech členů jako elektronickou členskou evidenci, ve které je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, členské číslo a datum vzniku
členství. Tento seznam členů není zpřístupněn.
(2) Při zániku členství spolek vymaže z evidence členů veškeré údaje o členovi, kterému
členství zaniklo.

IV. Orgány spolku
§ 10
Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolní komise.
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§ 11
Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
(2) Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát ročně.
(3) Zasedání členské schůze svolává výbor nejméně 15 dnů před jeho konáním.
(4) Členská schůze zejména:
a) projednává všechny otázky činnosti a programu spolku,
b) projednává a schvaluje zprávy výboru o činnosti spolku mezi jednotlivými členskými
schůzemi,
c) projednává a schvaluje hospodářskou a kontrolní zprávu za předchozí účetní období,
d) schvaluje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok,
e) schvaluje rozpočet spolku na příslušný kalendářní rok předložený výborem,
f) volí a odvolává členy výboru spolku a členy kontrolní komise,
g) volí přímou volbou předsedu a místopředsedu výboru,
h) schvaluje stanovy spolku, jejich doplňky a změny,
i) schvaluje výroční zprávu předloženou výborem spolku a rozhoduje o způsobu jejího
zveřejnění,
j) rozhoduje o zániku spolku a způsobu naložení s jeho majetkem.

§ 12
Výbor
(1) Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost mezi jednotlivými členskými
schůzemi.
(2) Výbor má 9 členů, tvoří jej předseda výboru, místopředseda výboru, hospodář, zapisovatel
a další členové.
(3) Členové výboru jsou voleni na čtyřleté funkční období. Ve své funkci zůstávají i po
uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze.
(4) Výbor se schází nejméně šestkrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda výboru.
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(5) Předseda výboru zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V případě,
že předseda nemůže svou funkci vykonávat, rezignuje na ni nebo není přítomen, zastupuje
spolek místopředseda výboru, a to až do konání řádných voleb během nejbližší členské
schůze. V některých případech může zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem též jiný
člen spolku, pověřený předsedou výboru.
(6) Výbor zejména:
a) svolává členské schůze,
b) plní usnesení členské schůze,
c) řídí činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi,
d) spravuje majetek spolku a rozhoduje o jeho hospodářské činnosti,
e) sestavuje zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
f) připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu a předkládá jej členské schůzi,
g) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku v souladu s těmito stanovami,
h) schvaluje interní směrnice, jejich doplňky a změny, které je povinen zveřejnit vhodným
způsobem,
i) vypracovává a předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu spolku za uplynulý
kalendářní rok a po jejím schválení je povinen ji zveřejnit nejpozději do 1. května příslušného
roku.
§ 13
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření spolku v souladu se stanovami a s
obecně platnými právními předpisy.
(2) Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na čtyřleté funkční období.
Členové kontrolní komise zůstávají ve své funkci i po uplynutí této doby až do konání
nejbližší členské schůze.
(3) Zasedání kontrolní komise svolává a její činnost řídí její předseda, který je volen jejími
členy.
(4) Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost pouze členské schůzi, jíž předkládá revizní
zprávu za uplynulé období.
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§ 14
Způsob jednání orgánů spolku
(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nejméně 25 % členů spolku oprávněných k
hlasování.
(2) V případě, že se členská schůze není schopna na svém zasedání usnášet dle § 14, odstavce
(1), je výbor spolku oprávněn svolat ve lhůtě 15 dnů náhradní zasedání členské schůze, která
je schopna se usnášet v jakémkoliv počtu přítomných, k hlasování oprávněných členů.
(3) Výbor spolku a kontrolní komise jsou schopné usnášení, je-li přítomna většina jejich
členů.
(4) Veškerá rozhodnutí se přijímají většinou hlasů přítomných, není-li dále uvedeno jinak. V
případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
(5) Přijaté usnesení je závazné pro všechny členy spolku.
(6) Volby do orgánů spolku jsou tajné, způsob voleb orgánů určuje členská schůze. Poklesneli během volebního období počet členů voleného orgánu pod hranici 75 % zvoleného počtu
členů, musí být provedena doplňující volba na následující členské schůzi.
(7) Každý individuální člen má při jednání orgánů spolku, jichž je členem, jeden rozhodující
hlas, každý kolektivní člen má též jeden rozhodující hlas uplatněný prostřednictvím fyzické
osoby, jež je oprávněna jednat jeho jménem.
(8) O zániku spolku, změnách a doplňcích stanov rozhoduje členská schůze třípětinovou
většinou přítomných členů.
V. Hospodaření spolku
§ 15
(1) Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.
(2) Za hospodaření odpovídá předseda spolku a hospodář spolku.
(3) Hospodaření spolku probíhá v souladu se stanovami spolku, řídí se obecně platnými
právními předpisy.
(4) Příjmy spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a hmotného majetku spolku,
c) úroky z vkladů,
d) dary a dotace,
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e) půjčky a úvěry,
f) příjmy z hospodářské činnosti dle § 4 odst. 3 stanov.
(5) Veškeré příjmy spolku z hospodářské činnosti smí být použity pouze k naplnění
programových cílů spolku.

VI. Závěrečná ustanovení
§ 16
Zánik spolku
(1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) klesne-li počet členů spolku pod tři.
(2) O způsobu zániku spolku a způsobu naložení s jeho majetkem rozhoduje členská schůze.
§ 17
Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 5. dubna 2014. Dnem účinnosti těchto
stanov pozbývají platnosti stanovy Jizersko-ještědského horského spolku registrované
Ministerstvem vnitra ČR.
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