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Stanovy spolku
„Zachovalý kraj, z. s.“
I. Sídlo spolku:
Božejovice 39
II. Cíl činnosti:
Cílem činnosti spolku je ochrana přírody a krajiny.
Bude se zasazovat o zachování a rozvoj přírodních, rekreačních a estetických hodnot místní krajiny.
Ta leží v přírodním parku Jistebnická vrchovina a je dobrovolného svazku obcí Čertovo břemeno
a Venkov, jejichž prioritou je zejména podpora přiměřeného cestovního ruchu, stabilizace a rozvoj zemědělství
a lesnictví a zlepšování kvality životního prostředí.
Spolek proto hodlá být dotčeným subjektem správního řízení v případě jakýchkoli aktivit, které by ve
svých důsledcích mohly vést k poškození až znehodnocení přírody a krajiny a ke znemožnění jejího šetrného
využívání hospodářského i rekreačního.
Za takovou aktivitu považuje spolek v první řadě zařazení lokality Magdaléna do procesu vyhledávání
místa pro hlubinné úložiště vysoce aktivních odpadů a bude žádat podrobné informace a zapojení do správních
řízení.

III. Orgány spolku:
1. VALNÁ HROMADA
1.
Valná hromada je orgánem nejvyšším. Mění a doplňuje stanovy a jednací řád, rozhoduje o zániku
spolku, stanoví a volí Radu.
2.
Schvaluje rozpočet spolku, zprávu o činnosti sdružení a Výroční zprávu o hospodaření.
3.
Valná hromada určuje a upřesňuje činnost a pracovní strategii vedoucí k naplňování základního cíle
spolku. Koná se nejméně jednou do roka.
4.
Valná hromada je orgánem volebním. Členové spolku na ní ze svých řad stanoví a volí Radu.
5.
Valnou hromadu svolává Rada buď po uplynutí řádného času, nebo kvůli závažným rozhodnutím. Na
podnět kteréhokoli člena může Valnou hromadu svolat kdokoli z Rady.
6.
V pozvánce na valnou hromadu může rada určit otázky, o kterých mohou členové hlasovat písemně bez
nutnosti zúčastnit se valné hromady. Současně určí lhůtu, do které je nutno doručit písemný hlas do sídla spolku.
Písemný hlas je platný, obsahuje-li otázku, jméno, příjmení, bydliště a podpis člena. Doručením podpisů je
možno i pověřit člena spolku.
7.
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční počet členů spolku. Není-li Valná
hromada usnášeníschopná, svolá Rada do 30 minut náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je
usnášeníschopná při účasti alespoň 10 členů.
8.
Není-li stanoveno jinak, rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
9.
O rozhodnutích Valné hromady pořizuje zápis člen Rady. Zápis ověřují svým podpisem další dva
členové spolku, kteří se zúčastnili Valné hromady.
2. RADA
1.
Je výkonným orgánem sdružení, voleným Valnou hromadou na období 1 roku.
2.
Řídí činnost spolku v obdobích mezi konáním Valné hromady. Zabezpečuje hospodaření dle
schváleného rozpočtu.
3.
Projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy spolku.
4.
Členové Rady zapisují do členské listiny nové členy spolku.
5.
Rada je pětičlenná a volí si ze svého středu statutárního zástupce spolku.
6.
Každý z členů Rady je oprávněný jednat jménem spolku samostatně.
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3. KONTROLNÍ KOMISE
Je volena Valnou hromadou, pokud tato uzná za vhodné ji zřídit. Nahlíží do účetnictví a všech záležitostí
spolku. Podává zprávu Valné hromadě.

IV. Členství ve spolku
1.
Členem spolku může být každý, kdo souhlasí s cílem spolku.
2.
členství vzniká na základě dobrovolné a vědomé žádosti o zapsání do členské listiny. Žádost musí být
podepsána. Členství vzniká dnem zapsání nového člena do členské listiny. Zápis provádí člen Rady.
3.
zaniká vědomým zrušením a vyškrtnutím nebo úmrtím.
4.
spolek může členovi ukončit členství jedině z důvodů závažných, jako porušení zákonů, morálky,
jednání proti ideám a Stanovám spolku, usnesením nadpoloviční většiny všech členů na řádné Valné hromadě.

V. Zásady hospodaření
1.
Spolku vede účetnictví Valnou hromadou volený pokladník. Tento vypracuje i podá za spolek Radou
schválené vyúčtování, daňové přiznání, jakož i Výroční zprávu o hospodaření.
2.
Účetnictví se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3.
Spolek nemá výdělečný charakter, případný příjem se použije na jeho další aktivity.
4.
Členové neodevzdávají pravidelné příspěvky a členství není příspěvky podmíněno.
5.
Prostředky získává spolek hlavně dobrovolnými příspěvky členů, dary sponzorů, z fondů, nadací
a dotací.
6.
Účetnictví je přístupno každému členovi spolku.
7.
Kontrolu hospodaření provádí Rada, popřípadě Kontrolní komise, je-li zřízena.

VI. Závěrečná ustanovení
1.
Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do Spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Českých Budějovicích.
2.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
3.
Stanovy byly schváleny valnou hromadou v Padařově dne 26. 3. 2015.

podpis statutárního zástupce:

Jiří Popelka, předseda spolku

