S T A N O V Y
spolku „Sojka - spolek mladých"
sepsané v souladu s ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Článek 1
Úvodní ustanovení
Na základě této listiny se zřizuje spolek.

Článek 2
Název
Spolek nese název Sojka - spolek mladých.

Článek 3
Sídlo
Sídlem spolku je město Brno, ul. Drobného 298/24.

Článek 4
Účel spolku
(1) Účelem spolku a cílem činnosti spolku je sdružování dětí, mládeže a
studentstva za účelem jejich společenského, kulturního a sportovního vyžití a
rozvoje.
(2) Činnost spolku směřuje k získávání a prohlubování kontaktů se
zahraniční mládeží a za tímto účelem i k pořádání společných akcí.

Článek 5
Členství spolku
(1) Členem spolku se může stát každá osoba, která dosáhla věku 6 let a
souhlasí s programovými cíli a stanovami spolku. Podmínkou vzniku členství je
úhrada ročního členského příspěvku spolku.
(2) Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členského shromáždění,
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
c) být informován o aktivitách spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku,
e) využívat ke spolkové činnosti majetek a zařízení spolku.
(3) Člen spolku, který dosáhl 13 let, má navíc právo:
a) podílet se hlasováním na rozhodování členského shromáždění,
b) navrhovat kandidáty a kandidovat do orgánů spolku.
(4) Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
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b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat
žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) platit roční členské příspěvky ve výši stanovené pro daný kalendářní
rok radou spolku.
(5) Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členským shromážděním, v případě, že opakovaně i
přes písemné napomenutí ze strany rady spolku porušuje tyto stanovy,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Článek 6
Seznam členů
(1) Spolek vede seznam členů spolku.
(2) Seznam členů spolku není veřejný.
(3) Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda nebo jím určený člen rady
spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných
údajů.

Článek 7
Orgány spolku
(1) Orgány spolku jsou členské shromáždění, rada, dozorčí rada a
předseda.
(2) V kolektivních orgánech spolku má hlasovací právo a právo volit každý
člen starší 13 let.

Článek 8
Členské shromáždění
(1) Nejvyšším spolkovým orgánem je shromáždění členů spolku (dále jen
členské shromáždění). Členské shromáždění může být řádné a mimořádné.
(2) Řádné členské shromáždění se schází vždy ve čtvrtém čtvrtletí každého
kalendářního roku. Jeho svolání je všem členům písemně oznámeno předsedou
spolku nejméně 15 dní přede dnem konání.
(3) Mimořádné členské shromáždění se schází před uplynutím lhůty pro
řádné členské shromáždění na základě usnesení rady či písemného návrhu
alespoň jedné třetiny všech členů spolku. Ustanovení odst. 2 věty druhé platí
obdobně.
(4) Do působnosti členského shromáždění patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy rady a členy dozorčí rady,
c) rozhodovat o záležitostech týkajících se spolku a jeho činnosti, pokud si
rozhodování o některé věci vyhradilo,
d) rozhodovat o zrušení spolku,
e) rozhodovat o udělení a odebrání funkce čestného předsedy.
(5) Členské shromáždění je usnášeníschopné vždy, bez ohledu na počet
přítomných členů spolku.
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(6) Pro platnost usnesení členského shromáždění se vyžaduje jeho řádné
svolání a souhlas většiny přítomných členů.

Článek 9
Rada
(1) Činnost spolku v období mezi dvěma členskými shromážděními řídí a
koordinuje rada, která má devět členů, z nichž každý dosáhl alespoň 15 let
věku.
(2) Rada zvolí na svém prvním zasedání z řad svých členů starších 18 let
předsedu, výkonného místopředsedu, místopředsedu a pokladníka. Před ukončením
řádného volebního období může jmenované z funkce odvolat rada pouze
nadpoloviční většinou všech svých členů.
(3) Zřizuje se funkce přísedící rady (dále jen přísedící). Přísedící se
účastní vybraných zasedání rady s hlasem poradním. Počet a výběr přísedících,
jakož i výběr zasedání rady s účastí přísedících, provádí rada.
(4) Práci rady řídí a radu svolává předseda spolku či jím pověřený člen
rady. Rada se schází na svém zasedání nepravidelně alespoň jedenkrát za 10
týdnů od posledního zasedání rady.
(5) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. Její usnesení jsou platná při schválení nadpoloviční většiny
přítomných členů. Při rovnosti hlasů členů rady rozhodují hlasy přísedících.
(6) Jednání a rozhodování rady je přípustné také ve formě využití
technických prostředků (elektronická komunikace).

Článek 10
Předseda
(1) Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda je oprávněn navenek
jednat jménem spolku ve všech jeho záležitostech není-li dále stanoveno
jinak.
(2) Předseda odpovídá za vedení seznamu všech členů spolku a je povinen
zajistit jejich řádné a včasné informování o činnosti spolku.

Článek 11
Místopředsedové
(1) Výkonný místopředseda je na základě těchto stanov prvním zástupcem
předsedy spolku ve věcech jeho působností. V případě objektivních překážek
výkonu funkce na straně předsedy nastupuje výkonný místopředseda automaticky
na jeho místo.
(2) Na funkční vztah mezi výkonným místopředsedou a místopředsedou se
užijí ustanovení odst. 1 obdobně.
(3) Předseda může přenést oprávnění v rámci své působnosti jednat jménem
spolku pouze na výkonného místopředsedu či v případě překážek výkonu funkce
na jeho straně na místopředsedu, a to v obou případech písemnou formou.
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Článek 12
Čestný předseda
(1) Funkce čestného předsedy je udělována za mimořádný přínos pro spolek.
(2) Čestný předseda není vybaven žádnými výkonnými pravomocemi.
(3) Čestný předseda má právo účastnit se všech zasedání a jednání
výkonných orgánů spolku, kde disponuje hlasem poradním.
(4) Čestný předseda má právo nahlížet do všech dokumentů týkajících se
činnosti spolku, které mu jsou členové výkonných orgánů na vyžádání povinni
předložit.
(5) Funkce čestného předsedy je udělována na dobu neurčitou, přičemž tuto
funkci může zastávat vždy jen jedna osoba, a to pouze člen spolku.
(6) Kandidáta na funkci čestného předsedy může navrhnout každý člen
spolku.

Článek 13
Hospodaření spolku
(1) Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, sponzorské dary, dotace
a příjmy z ostatní hospodářské činnosti spolku.
(2) Prostředky získané dle odst. 1 se využijí na činnost spolku při
realizaci jeho cílů vyjádřených v článku 4 těchto stanov.
(3) Účetnictví a daňová agenda spolku se řídí platnými právními předpisy
České republiky.

Článek 14
Pokladník
(1) Za hospodaření spolku je odpovědný pokladník. Výkon funkce pokladníka
je neslučitelný s výkonem funkcí předsedy, výkonného místopředsedy,
místopředsedy a člena dozorčí rady.
(2) Pokladník je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a
účetnictví.

Článek 15
Dozorčí rada
(1) Hospodaření spolku a činnost pokladníka kontroluje dozorčí rada.
Dozorčí rada má 3 členy, z nichž každý dosáhl alespoň 15 let věku. Funkce
člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena rady.
(2) Členové dozorčí rady na prvním zasedání zvolí z řad svých členů
starších 18 let předsedu dozorčí rady.
(3) Předseda dozorčí rady odpovídá za řádnou a pravidelnou činnost
dozorčí rady v souladu se zásadami hospodaření obsaženými v článku 13.
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Článek 16
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
spolku.

Článek 17
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly v původním znění sepsány v Gaisthale dne 10. srpna
1996 a jsou ve svém aktuálním znění k dispozici všem členům spolku v místě
jeho sídla.
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