Stanovy spolku I Dětský lesní klub Letokruh z.s.

STANOVY SPOLKU
DĚTSKÝ LESNÍ KLUB LETOKRUH z.s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Dětský lesní klub Letokruh z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo v České
Třebové.
Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolnou zájmovou organizací. Spolek je nevládní neziskovou organizací působící v
České republice.
Čl. 3

Základní účely spolku

Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu, hlavním posláním spolku je:
a) podpora životního stylu vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k sobě, lidem a přírodě,
b) podpora slaďovaní rodinného a pracovního života,
c) poskytování environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty,
d) naplňování pedagogické koncepce České republiky,
e) podpora vědomého žití, vedení dětí v lásce k lásce, respektu a odpovědnosti,
f) vytváření pozitivního vztahu k lidovým tradicím, řemeslům a rukodělným činnostem,
g) ochrana přírody a krajiny.
Čl. 4

Formy činnosti spolku

Za účelem uspokojování zájmu a základního poslání spolek vyvíjí zejména tyto činnosti:
a) provozování dětského lesního klubu inspirovaného lesní mateřskou školou,
b) realizace aktivit souvisejících s ochranou přírody a místního prostředí,
c) provozování volnočasových aktivit pro děti a mládež,
d) pořádání vzdělávacích a zážitkových akcí (přednášky, semináře, kurzy atd.) pro veřejnost,
e) environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dětí i široké veřejnosti,
f) poskytování nástrojů sloužících rodičům k tomu, aby neztratili kontakt se svým
zaměstnáním,
g) vydávání publikací a tematických materiálů,
h) spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy.
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Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající také v podnikání, sloužící k
podpoře naplnění úkolů spolku, výtěžek bude směřovat výhradně k naplnění účelů spolku
uvedených ve Čl. 3. Spolek se může zapojovat do věcí veřejných i tím, že se účastní na správních
řízeních.
Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se
stanovami spolku.
Členství ve spolku vzniká přijetím na základě schválení podepsané písemné Přihlášky zájemce o
členství. Přihláška o členství fyzické osoby obsahuje druh členství, jméno, datum narození, emailovou a poštovní adresu zájemce a důvod pro členství ve spolku. Přihláška o členství
právnické osoby obsahuje druh členství, název, sídlo, IČ, statutárního zástupce, adresu pro
doručování písemností, e-mailovou adresu a důvod pro členství ve spolku. Členství ve spolku je
buď hlavní - hlavní členové, či vedlejší - vedlejší členové.
5.1 Hlavní člen
Hlavními členy jsou zpravidla osoby, které pro spolek delší dobu aktivně vykonávají záslužnou
činnost a jsou silně identifikované se společným zájem a činností spolku.
Hlavní člen má zejména právo:
- podílet se na činnosti spolku,
- účastnit se Členské schůze s jedním hlasovacím právem,
- volit a být volen do orgánů spolku,
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
- hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a připomínky.
- být informován o činnosti spolku.
Hlavní člen má zejména povinnost:
- dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
- přispívat k rozvoji spolku a činností spolku,
- jednat tak, aby nedošlo k poškozování dobrého jména spolku a jeho členů,
- aktivně hájit společný zájem spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a Radou schválená
vnitřní pravidla spolku,
- nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
- plnit včas a řádě členské příspěvky ve výši stanovené Radou,
- oznámit Radě bez zbytečného odkladu změnu osobních či kontaktních údajů,
- pravidelně se účastnit jednání a schůzí příslušných orgánů spolku.
5.2 Vedlejší člen
Vedlejšími členy jsou zpravidla účastníci aktivit spolku, sympatizanti, podporovatelé či zájemci o
dění ve spolku.
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Vedlejší člen má zejména právo:
- být informován o činnosti spolku,
- účastnit se aktivit pořádaných spolkem,
- účastnit se Členské schůze s hlasem poradním,
- hodnotit činnost spolku za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a připomínky.
Vedlejší člen má zejména povinnost:
- dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
- jednat tak, aby nedošlo k poškozování dobrého jména spolku a jeho členů,
- aktivně hájit společný zájem spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a Radou schválená
vnitřní pravidla spolku,
- nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
- oznámit Radě bez zbytečného odkladu změnu osobních či kontaktních údajů.
Pokud dále není uvedeno jinak, rozumí se označením „členové spolku“ jak hlavní členové, tak
vedlejší členové spolku a „členstvím” se rozumí členství hlavní i vedlejší.
5.3 Zánik členství ve spolku
Členství ve spolku zaniká:
- nezaplacením členského příspěvku do jednoho měsíce od zveřejnění výzvy k zaplacení,
- vystoupením člena ze spolku oznámeným písemně Radě,
- úmrtím či prohlášením za mrtvého, zánikem právnické osoby,
- zánikem spolku,
- vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady; takové rozhodnutí může být odhlasováno
pouze v případě, že člen i přes písemné napomenutí Rady pokračuje v porušování
povinností člena.
V případě zániku členství ve spolku nevzniká dotyčnému nárok na vrácení členských příspěvků či
jiných darů, v odůvodněných případech mu však může Rada toto právo přiznat.
Čl. 6

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Rada a Členská schůze.
6.1 Rada
Rada je nejvyšší orgán spolku a zároveň jeho statutárním orgánem. Rada má minimálně 3 členy,
kteří si volí ze svého středu předsedu.
Členství v Radě vzniká volbou na Členské schůzi na základě návrhu některého z hlavních členů.
Funkční období je pětileté. Prvními členy Rady se automaticky stávají zakládající členové spolku.
Rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně, její jednání svolává předseda. Rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí Rady přijímá
nadpoloviční většinou hlasů. Každý z členů Rady má jeden hlas.
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V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60
dnů svolat Členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
Člen Rady zastupuje spolek ve všech věcech a jeho jménem jedná a podepisuje.
Rada zejména:
- schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
- schvaluje rozpočet spolku na příští období,
- rozhoduje o zániku spolku,
- rozhoduje o přijetí a propuštění zaměstnanců spolku,
- je zodpovědná za hospodaření spolku, za nakládání s majetkovými hodnotami spolku a za
vedení účetních záležitostí,
- stanoví výši členských příspěvků a v odůvodněných případech rozhoduje o osvobození
člena od povinnosti platit členské příspěvky nebo o vypořádání v případě zániku členství,
- schvaluje přihlášky zájemců o členství, vede seznam členů a rozhoduje o vyloučení členů
ze spolku, schválit přihlášku zájemce o členství může samostatně i předseda rady svým
rozhodnutím,
- svolává jednání Členské schůze,
- rozhoduje o změně Stanov spolku.
Funkce člena Rady zaniká:
- doručením písemného oznámení člena Rady o tom, že se vzdává této funkce, předsedovi,
který informuje ostatní členy Rady,
- úmrtím nebo zánikem člena Rady,
- zánikem členství ve spolku,
- rozhodnutím Rady o odvolání člena Rady z funkce; v případě, že není odvolaný člen
přítomen jednáni Rady, na kterého bylo rozhodnutí o jeho odvolání, zaniká funkce teprve
doručením písemného rozhodnutí o odvolání z funkce odvolávanému členovi Rady.
6.2 Členská schůze
Členská schůze je schůzí všech členů spolku. Schází se dle potřeby, minimálně však jednou ročně.
Členskou schůzi svolává Rada.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina hlavních členů spolku a
předseda. Usnesení Členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů. Každý hlavní člen má
jeden hlas.
Svolá-li Rada Členskou schůzi a tato není ve svolanou dobu usnášeníschopná, musí svolat
náhradní Členskou schůzi. Nedostaví-li se na náhradní Členskou schůzi potřebný počet hlavních
členů, je i přes nesplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny hlavních členů
usnášeníschopná.
Členská schůze dále:
- kontroluje rozhodnutí Rady spolku a navrhuje úpravy či změny těchto rozhodnutí, které
předkládá Radě k projednání,
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-

připomínkuje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předešlý rok, rozpočet spolku
na příští období a vnitřní pravidla spolku,
určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
prezentuje veřejnosti aktivity spolku,
volí členy Rady nadpoloviční většinou hlasů hlavních členů.

Čl. 7

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, případnými dary od fyzických a
právnických osob, dotacemi, granty, a jiné.
Prostředky vynakládá na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními
doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na Členské schůzi.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s
příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly tímto schváleny zakladateli spolku dnešního dne tj. 14. listopadu 2016. Účinnosti
nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové,
pobočka v Pardubicích.
Za zakladatele spolku Ing. Michal Kadlec, Bc. Jana Rudová, Zbyněk Ruda.
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