Fajn táborníci, z.s.
Stanovy spolku
Úplné znění ke dni 19.8.2017

I.

Úvodní ustanovení

a) Fajn táborníci, z.s. (dále jen „spolek“), se sídlem v Ostravě, je právnickou osobou založenou
v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II.

Účel spolku

a) Účelem spolku je uskutečňování volnočasových aktivit pro děti a mládež, zejména pořádání
zotavovacích akcí pro děti (dále jen „táborů“), víkendových pobytových akcí a výletů.

III.

Hlavní činnost spolku

a) Činnost spolku směřuje k naplnění účelu dle čl. II., co by do společného zájmu jeho členů. Shora
uvedený účel je naplňován zejména prostřednictvím:
i.
pořádání letních dětských táborů,
ii.
víkendových pobytových akcí,
iii.
výletů v blízkém okolí,
iv.
přípravou a plánováním shora uvedených činností,
v.
zajišťováním odborného personálu a jejich přijetí za členy sdružení,
vi.
obstarávaním peněžních a nepeněžních prostředků k zajištění činnosti formou darů, dotací
a veřejných podpor.

IV.

Členství ve spolku

a) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České
Republiky. Členství právnické osoby je vyloučeno.
b) Členství vzniká dnem rozhodnutí členského výboru o přijetí žadatele, na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat minimálně:
i.
jméno a příjmení žadatele,
ii.
adresu trvalého bydliště,
iii.
telefonické spojení,
iv.
e-mailovou adresu,
v.
vlastnoruční podpis žadatele.
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c) Členský výbor rozhodne o přijetí žadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližší
následující schůzi.
d) Člen spolku má právo zejména:
i.
účastnit se hlavních činností spolku a plnit tak účel spolku dle čl. II,
ii.
volit členský výbor a další orgány spolku,
iii.
být volen do orgánů spolku, je-li starší 18 let ke dni zvolení,
iv.
účastnit se členské schůze,
v.
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
vi.
nahlížet do zpráv o činnosti spolku,
vii.
být informován o hospodářském výsledku a činnostech spolku.
e) Člen spolku je povinen zejména:
i.
dodržovat obecně platné právní předpisy,
ii.
dodržovat stanovy spolku,
iii.
hájit zájmy spolku a jeho členů,
iv.
účastnit se činností spolku,
v.
neprodleně sdělovat statutárnímu orgánu změnu údajů uvedených v přihlášce.

V.

Zánik členství

a) Členství ve spolku zaniká zejména z těchto důvodů:
i.
písemným oznámením člena spolku o ukončení členství,
ii.
úmrtím člena,
iii.
vyloučením člena pro:
a) hrubé porušování stanov,
b) neúčastněním se plánovaných činností sdružení bez řádné omluvy, zejména
neúčastní-li se člen několika po sobě jdoucích akcí,
c) z jiných vážných důvodů.
b) O vyloučení člena dle odst. a), bodu III., je rozhodnuto členskou schůzí.

VI.

Organizační struktura spolku

a) Nejvyšším orgánem spolku je jeho členská schůze, tvořena shromážděním všech členů spolku,
která se schází nejméně jednou ročně, aby
i.
schválila změny stanov,
ii.
zvolila na níže uvedené funkční období tříčlenný členský výbor (dále jen „výbor“), případně
tento členský výbor odvolala,
iii.
schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
iv.
projednala plán činnosti spolku na další období,
v.
stanovila výši členských příspěvků,
vi.
schválila předběžný rozpočet spolku a činností na další období,
vii.
rozhodla o vyloučení člena spolku,
viii.
rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.
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b) Zasedání členské schůze svolává členský výbor spolku. Usnášeníschopná je, pokud se
zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá členský
výbor náhradní členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato
opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
c) Členská schůze je svolána i v případě, že třetina členů spolku podá vhodným způsobem podnět
ke svolání.
d) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací
nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
e) Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí členský výbor spolku, který si volí ze svého středu
předsedu a dva místopředsedy. V kompetenci členského výboru je také předsedu nebo
místopředsedu odvolat.
f)

Členský výbor je tříčlenný. Jeho funkční období je tříleté. Členský výbor se schází dle potřeby.

g) Členský výbor může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina a zároveň je
přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů.
h) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena členského výboru je předseda členského
výboru povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění členského výboru.
i)

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy členského výboru povinnosti a pravomoci
přebírají společně zbylí členové výboru, mají za povinnost do 60 dnů svolat členskou schůzi,
která zajistí doplnění členského výboru a dle odst. e) zvolí nového předsedu členského výboru.

j)

Členové členského výboru jsou statutárními orgány spolku a zastupují spolek ve všech věcech
samostatně.

k) Dalšími orgány spolku jsou:
i.
ii.
iii.
l)

ekonom - pokladník, odpovědný za hospodárné nakládání s majetkem spolku, správné
zaúčtování účetních případů a přípravu rozpočtu akcí,
hlavní vedoucí, odpovědný za celkovou přípravu a průběh akce,
programový vedoucí, odpovědný za přípravu programu na akcích pořádaných spolkem.

Ekonom - pokladník je volen členskou schůzí na tříleté funkční období. Členská schůze může
pokladníka z funkce odvolat.

m) Hlavní vedoucí a programový vedoucí je volen členskou schůzí zejména pro akce většího
rozsahu, jako například letní dětský tábor. Funkce hlavního a programového vedoucího jsou
slučitelné a jeden člen může být do stejné funkce zvolen vícekrát v řadě za sebou.
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VII.

Hospodaření spolku

a) Spolek hospodaří s prostředky získanými:
i.
ze členských příspěvků, ve výši schválené členskou schůzí,
ii.
dary od fyzických a právnických osob,
iii.
dotacemi nebo veřejnou podporou,
iv.
vedlejší činností.
b) S výsledky hospodaření seznamuje členský výbor spolku ostatní členy spolku na členské schůzi
minimálně jednou ročně.
c) Spolek naplňuje svou činností poslání dle čl. II, případný hospodářský přebytek může být využit
výhradně k zajištění hlavních činností dle čl. III a nutných provozních nákladů.
d) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s podobným předmětem činnosti.

VIII.

Závěrečná ustanovení

a) Spolek může další záležitosti, zejména podmínky pro účast na akcích a hospodaření spolku,
upravit vnitřním předpisem nebo jiným podobným dokumentem.
b) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména
pak dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
c) Stanovy spolku byly schváleny na ustavující schůzi dne 19.8.2017.
d) Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Ostravě.

V Dětřichovicích dne 19.8.2017.

Martin
Carbol

Digitálně podepsal
Martin Carbol
Datum: 2017.08.22
16:36:08 +02'00'

…………………………
Martin Carbol,
předseda členského výboru
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