STANOVY SPOLKU - Sousedé 55+ z.s.
( platné znění k 5. 12. 2016 )
I.
Základní ustanovení
Sousedé 55+ z.s.

1. Název spolku :
2. Sídlo spolku :
Opletalova 917/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.
3. Účel spolku :
- Vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, posilovat mezigenerační vztahy, jak
v rámci obce, tak v širším kontextu občanské společnosti, vytvářet přirozené a zdravé
prostředí pro soužití všech generací,
- Rozvíjet a udržovat péči o veřejné zdraví, fyzické a duševní zdraví, schopnosti
a dovednosti, podporovat sebedůvěru a vzdělávání členů,
- Poskytování obecně prospěšných služeb a osvětu v oblasti zdraví a vzdělávání
- Organizace sportovních, kulturních a společenských aktivit,
- Přijímat a poskytovat sousedskou výpomoc,
- Zapojit členy spolku do správy obce,
- Podílet se na udržení a zlepšování životního prostředí.
4. Členství :
- Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která podá přihlášku
a projeví vůli být vázána stanovami spolku.
- Členství ve spolku je dvojího druhu, člen a přidružený člen.
- Člen
- se aktivně podílí na činnosti spolku
- platí členské příspěvky stanovené radou spolku
- účastní se jednání členské schůze
- Přidružený člen
- se podílí na činnosti spolku podle svého zájmu
- nemá další povinnosti a práva člena
- Členství vniká schválením přihlášky člena, radou spolku
- Přidružené členství vzniká schválením přihlášky, předsedou spolku
- Členství zaniká
- vystoupením člena
- neplacením členských příspěvků
- vyloučením pro poškozování zájmů spolku
- o zániku rozhoduje předseda spolku, zánikem členství zaniká i členství v radě
5. Orgány spolku
5.1. Členská schůze
- je svolávána předsedou dle potřeby
- volí tři členy rady spolku z řad členů spolku
- podává návrhy radě spolku a předsedovi
5.2. Nejvyšším orgánem spolku je Rada spolku
- funkční období rady je na dobu neurčitou

radu tvoří předseda a dva radní
radu svolává předseda, nebo dva členové rady
pro usnášeníschopnost rady spolku je potřebná účast nadpoloviční většiny členů rady
pro platnost usnesení rady je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů rady,
v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
- rada volí a odvolává předsedu ze svého středu
- zřizuje a ruší organizační komise
- schvaluje rozpočet spolku a jeho hospodaření
5.3. Statutární orgán spolku je Předseda
- funkční období předsedy je na dobu neurčitou
- rozhoduje ve všech věcech samostatně
- vede záznamy o hospodaření spolku
5.4. Organizační komise
- organizační komise mohou být stálé, nebo ad hoc.
- organizační komise organizují jednotlivé činnosti spolku
- předseda spolku určí předsedu organizační komise a může jej zplnomocnit k potřebným
úkonům
-

6. Pobočný spolek
- jako organizační jednotka spolku může být založen pobočný spolek
- o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje rada spolku
- rozsah práv a povinností pobočného spolku určí rada spolku
- návrh na zápis pobočného spolku podává předseda

-

II.
Závěrečná ustanovení
ostatní záležitosti jsou podřízeny občanskému zákoníku
na stanovách spolku se shodli zakladatelé v Píšti dne 14. 3. 2015
prvními členy rady spolku jsou zakladatelé, Josef Boček, Gerhard Tvrdý, Emil Vala
prvním předsedou je Josef Boček
předseda podá návrh na zápis do spolkového rejstříku

Členové rady spolku
Josef Boček
Ratibořská 90/55
747 18 Píšť

V Píšti dne 5. 12. 2016
Gerhard Tvrdý
Zátiší 569/2
747 18 Píšť

Emil Vala
Ratibořská 85/47
747 18 Píšť

