Stanovy spolku Kavyl z.s.
1. Úvodní ustanovení

Název spolku: Kavyl z.s.
Sídlo: Viničné Šumice
2. Právní postavení spolku
Spolek je samostatnou právnickou osobou zapsanou u Krajského soudu v Brně.
Spolek je dobrovolný, nezávislý, nepolitický, sdružuje členy na základě společného zájmu.
3. Účel spolku
Organizace a provozování lesního klubu.
Organizace a provozování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi a jejich přátele.
Organizace a provozování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro matky na mateřské dovolené.
Podpora v přípravě na zaměstnání.
Organizace a provozování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro seniory.
Organizace a provozování aktivit vedoucích k vytvoření morálních hodnot dětí.
Spolupráce s existujícími organizacemi v Mikroregionu Roketnice a blízkém okolí.
Organizace a provozování aktivit podporujících informovanost o obcích v Mikroregionu Roketnice a
jejích obyvatelích.
Organizace a provozování aktivit vedoucích k informovanosti a aktivní ochraně přírody v
Mikroregionu Roketnice.
Pravidelný a aktivní pohyb dětí a rodičů v přírodě.
Nabídka a organizace kroužků pro děti a rodiče v průběhu dne.
Pořádání divadelních a hudebních představení.
Pořádání přednášek s různou tématikou.
Pořádání vzdělávacích kurzů pro seniory a jejich přátele a matky na mateřské dovolené.
Pořádání výletních skupin a táborů pro děti a rodiny.
4. Členství
4.1. Hlavní členové
Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které podají písemnou přihlášku, souhlasí se
stanovami a cíli spolku. Členství vzniká dnem rozhodnutí výkonné rady.
Tito členové jsou nadále označováni jako „hlavní členové“ nebo „hlavní členové spolku“.
Práva hlavního člena
Hlavní člen má právo účastnit se valné hromady s jedním hlasovacím právem.
- volit a být volen do orgánů spolku.
- obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat k nim vyjádření.
- podílet se na činnosti spolku, účastnit se aktivit organizovaných spolkem.
- Být informován o činnosti spolku.
Povinnosti hlavního člena
Dodržovat stanovy spolku.
Přispívat k naplnění účelu spolku.
Platit členský příspěvek, jehož výši určí výkonná rada.
4.2. Vedlejší členové

Členy mohou být rovněž sympatizanti a účastníci aktivit lesního klubu, kteří mají zájem o účast na
akcích, získávání informací o činnosti sdružení a kteří chtějí klub aktivně podporovat. Členství vzniká
dnem doručení rozhodnutí výkonné rady.
Tito členové jsou dále označováni jako „vedlejší členové“.
Pokud dále není uvedeno jinak, rozumí se označením „členové spolku“ jak hlavní členové, tak vedlejší
členové spolku.
Práva vedlejšího člena
Účastnit se valné hromady s hlasem poradním.
Být informován o činnosti spolku.
Účastnit se aktivit pořádaných spolkem.
Povinnosti vedlejšího člena
Dodržovat stanovy spolku.
4.3 Členství zaniká
Vystoupením člena písemným oznámením valné hromadě.
Nezaplacením členského příspěvku do jednoho roku od data splatnosti.
Úmrtím člena.
Rozhodnutím výkonné rady o vyloučení člena z důvodu porušování stanov.
Zánikem spolku.
5. Orgány spolku
Orgány spolku jsou valná hromada, předseda spolku, výkonná rada a dva revizoři.
Výkonnou radu tvoří předseda spolku a koordinátoři lesních klubů.
Opakovaná volba je možná.
Výkonná rada je oprávněna schvalovat směrnice, které předkládá předseda.
5.1 Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. Valnou
hromadu svolává předseda dle potřeby, nejméně však jedenkrát za jeden rok. Předseda svolá
mimořádnou valnou hromadu vždy, požádá – li o to minimálně třetina hlavních členů spolku, člen
výkonné rady nebo revizoři a to do 30 dnů od doručení podnětu.
-rozhoduje o změnách stanov spolku.
- projednává úkoly spolku a program pro příslušné období, výroční zprávu spolku.
- volí a odvolává předsedu a dva revizory.
-je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina hlavních členů.
- rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
- rozhoduje o zrušení spolku
-rozhoduje o majetkovém vypořádání v případě zániku.
- o průběhu valné hromady je proveden zápis.
5.2 Předseda spolku
- je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek samostatně.
- je volen na pětileté funkční období.
- svolává valnou hromadu, má povinnost minimálně měsíc předem oznámit všem členům spolku
termín a místo konání valné hromady emailovou pozvánkou. Pozvánka je rozesílána pouze hlavním
členům, ostatní členy informuje zpráva na webových stránkách.
-předkládá zprávu o činnosti a hospodaření spolku valné hromadě.

Předseda je zodpovědný za vedení seznamu členů spolku. Seznam je neveřejný. K provádění zápisů
v seznamu členů spolku může pověřit jinou osobu.
Předseda se ze své činnosti zodpovídá valné hromadě.
Předseda vykonává pravomoci zaměstnavatele vůči zaměstnancům spolku.
5.3 Dva revizoři
Revizorem může být zvolen kdokoliv z hlavních členů, kdo není v zaměstnaneckém poměru vůči
spolku.
Revizorem nemůže být předseda nebo člen výkonné rady.
- je volen na tříleté funkční období.
- kontroluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu sdružení, dohlíží na dodržování zákonů a stanov
sdružení při činnosti sdružení.
- je oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje,
navrhnout svolání mimořádné valné hromady, vyžadují-li to zájmy spolku.
-revizor předkládá valné hromadě zprávy o své kontrolní činnosti.
- revizoři jsou povinni spolupracovat a vůči spolku vystupují společně jako jeden kontrolní orgán
6. Zásady hospodaření
Spolek je neziskovou organizací
Spolek hospodaří s:
- movitým i nemovitým majetkem,
- příspěvky z veřejných rozpočtů,
- členskými příspěvky,
-mimořádnými příspěvky,
- granty a projekty.
Veškeré své zisky může využít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Podrobné zásady hospodaření jsou upraveny interní směrnicí.
7. Zánik spolku
- zaniká z důvodů stanoveným zákonem.
- o dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje valná hromada.
- majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím valné hromady.
- valná hromada určí likvidátora a ten je zodpovědný za řádnou likvidaci.
- případný likvidační zůstatek bude převeden na organizaci s podobným účelem.
8. Závěrečná ustanovení
Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí právní předpisy platné v ČR.
Toto nové úplné znění stanov v plném rozsahu nahrazuje všechna předešlá ustanovení.

