Stanovy spolku
Článek 1
Název a sídlo
Název spolku: Okrašlovací spolek Kostelec
Sídlo spolku: 17. listopadu 37, 549 41 Červený Kostelec
Článek 2
Statut spolku
1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek občanů.
2. Spolek je právnickou osobou, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

Článek 3
Základní účel spolku
- ochrana životního prostředí a krajiny
- sdružování obyvatel, rodáků a příznivců města Červený Kostelec a okolí, se zájmem o jeho minulost,
současnost a budoucnost;
- úsilí o zachování kulturních hodnot a genia loci města;
- rozvoj města a veřejného prostoru;
- propagace a prosazování principů občanské společnosti;
- posilování vědomí odpovědnosti občanů za své město;
- prohlubování a kultivace veřejné a odborné diskuze o problémech města.
Článek 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména :
- propagační a osvětová činnost v oblasti životního prostředí, architektury, urbanismu, místní historie a
památkové péče;
- tvorba znalostní báze o životním prostředí města a její analýza;
- koordinační a poradenská činnost pro město, veřejnost a zájmová sdružení;
- kampaně a petičních aktivity na ochranu životního prostředí města a zájmů jeho obyvatel;
- účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a rozvoje
veřejného prostoru;
- spolupráce s neziskovými organizacemi, nezávislými odborníky, školami, zájmovými skupinami a zástupci
veřejné správy.
Další formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

Článek 5
Členství ve spolku
1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby i právnické osoby, které písemně potvrdí souhlas se stanovami a
cíli spolku a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada. Členství vzniká dnem přijetí
za člena. Pro členy mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce, který je informován a souhlasí se
stanovami a cíli spolku.
3. Členství zaniká:
a) úmrtím člena
b) zrušením právnické osoby
c) dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení
d) vyloučením člena valnou hromadou
4. Evidenci přihlášek a členů vede člen spolku pověřený předsedou spolku.
Článek 5
Práva a povinnosti členů
Člen má právo:
a) aktivně se podílet na činnosti spolku,
b) účastnit se jednání valných hromad,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky,
d) volit a být volen do orgánů spolku.
Člen má povinnost:
a) řídit se stanovami spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Článek 6
Orgány spolku
1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
2. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
Článek 7
Valná hromada
1. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
2. Valnou hromadu svolává předseda spolku na žádost výboru nebo alespoň jedné třetiny členů, nejméně však
jednou ročně.

3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li při stanoveném
počátku přítomna nadpoloviční většina, je po uplynutí jedné hodiny valná hromada schopna usnášení při
přítomnosti alespoň pěti členů.
4. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
5. Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy nebo jejich změny,
b) schvaluje výroční zprávu spolku, roční uzávěrku hospodaření, rozpočet spolku,
c) volí a odvolává předsedu a členy výboru spolku,
d) rozhoduje o přijetí za člena a o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení nebo sloučení spolku,
f) určuje formy činnosti spolku na následující období.
6. Předsedou pověřený člen spolku pořídí o valné hromadě zápis.
Článek 8
Výbor spolku
1. Výbor spolku (dále jen výbor) se zřizuje, pokud celkový počet členů spolku je vyšší nebo roven dvaceti. Výbor
je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Výbor má nejméně 5 členů volených jednou ročně na valné hromadě (předseda, místopředseda a 3 členové).
Členem výboru spolku může být pouze člen spolku. Pokud není výbor zřizován, je volen pouze předseda spolku,
a to na dobu jednoho roku.
3. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti
místopředseda. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
4. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. Náplň činnosti výboru a jeho jednotlivých členů stanoví valná hromada.
Článek 9
Zásady hospodaření
1. Spolek může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary fyzických a právnických osob,
b) granty a projekty,
c) dotace EU, státu, krajů, měst, obcí,
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,
e) výnosy z majetku nebo poskytování služeb.
3. Valnou hromadou pověřený člen spolku vede přehlednou evidenci o hospodaření a každoročně
předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření.
4. Finanční operace nebo právní akty, z nichž vyplývají závazky do 5000,- Kč, provádí předseda spolku
samostatně, od 5000,- do 20000,- Kč po schválení výborem spolku, a nad 20000,- Kč po schválení valnou

hromadou. Pokud není výbor zřízen, provádí předseda finanční operace nad 5000,- Kč po schválení valnou
hromadou.
Článek 10
Zánik spolku
1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady.
2. V případě zániku spolku rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními podpisy.
2. Stanovy byly projednány a schváleny na jednání ustavující valné hromady dne 24. října 2014 a nabývají
účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

