Stanovy
spolku Nové Sedlo-Nový kurz, s.
Hlavní činnost spolku Nové Sedlo-Nový kurz, s.
Spolek Nové Sedlo- Nový kurz,s. je dobrovolné nepolitické sdružení občanů Nového Sedla,
kteří se zaměří se svojí činností na informovanost a osvětu v základních životních situací
občanů.
Organizovat a podporovat společenské, sportovní a kulturní aktivity s cílem sjednotit občany
Nového Sedla. Organizovat a podílet se na charitativní činnosti.
Podílet se aktivně na ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě, vodních toků a zdrojů,
veřejné zeleně.

Název spolku
spolek Nové Sedlo – Nový kurz, s.
Sídlo spolku
Příkopy 224, 357 34 Nové Sedlo

Poslání spolku
Organizování besed, seminářů, osvětových akcí v rámci zdravotní a sociální sféry.
Organizování charitativní činnosti.
Podílet se aktivně na společenských, sportovních a kulturních akcích pořádaných samotným
spolkem, jinými organizacemi a Městem Nové Sedlo.
Podílet se aktivně na ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě, vodních toků a zdrojů a
veřejné zeleně.
Doba trvání spolku
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Vznik a zánik členství
Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem prosazovat myšlenky trvale
udržitelného života a cíle spolku, na základě písemné nebo ústní přihlášky na adrese sídla
spolku nebo telefonním čísle pokladníka spolku.
Členství ve spolku vzniká po podání žádosti ( písemné či ústní).

Členství ve spolku zaniká zánikem spolku, vystoupením nebo vyloučením na základě
rozhodnutí nadpoloviční většiny členů výboru spolku, smrtí člena, nezaplacením členského
příspěvku nejpozději na další členské schůzi následujícího roku nebo dalšími způsoby
uvedenými v zákoně.
Práva členů spolku
Účastnit se členské schůze spolku
Podávat návrhy výboru spolku a žádat jejich projednání
Být informován o činnosti výboru a celého spolku včetně hospodaření

Povinnosti členů spolku
Dodržovat zásady spolku
Dodržovat usnesení výboru a členské schůze spolku
Platit řádně a včas členské příspěvky schválené členskou schůzí

Organizační struktura a orgány spolku
1.Členská schůze
Je nejvyšším orgánem spolku a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok.
Přijímá většinou hlasů přítomných členů.
Je usnášeníschopná, je-li přítomna 1/3 z celkového počtu členů.
Volí zástupce do výboru spolku.
Schvaluje výši členských příspěvků.
Rozhoduje o zániku spolku.

2.Výbor spolku
Je výkonným a řídícím orgánem.
Má 5 členů a v čele stojí předseda spolku, kterého volí členská schůze na dobu 10-ti let.
Předseda řídí činnost spolku a je jeho statutárním zástupcem a oprávněnou osobou
jednat jménem spolku.
Předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena výboru spolku nebo
pokladníka.
Usnesení výboru spolku se přijímá většinou hlasů přítomných členů.
Výbor spolku svolává předseda nebo jiný pověřený člen výboru nejméně dvakrát ročně.

Zásady hospodaření
1.Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
2.Prostředky na svojí činnost získává spolek:
- z členských příspěvků
- z darů, dotací a odkazů
Zánik spolku
1.Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 řádných účastníků členské
schůze.
2.Pro případ likvidace spolku se na stejné členské schůzi ustanoví likvidační komise, která
v souladu s §§ 269-273 občanského zákoníku a s obecně závaznými právními předpisy
rozhodne o majetku organizace.
3.Pro případ zrušení spolku se rozhodne dle §268 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení
1.Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2.Tyto stanovy byly přijaty členy členské schůze dne 15.2.2016.

Milan Bauman
předseda spolku

