Stanovy

spolku

Klatovské kočky z.s.

Název spolku:

Klatovské kočky z.s.

Sídlo spolku:

Hálkova 157, 339 01 Klatovy

Kraj:

Plzeňský

Čl. 1
Základní ustanovení

1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s.
2.) Sídlo spolku: Hálkova , 339 01 Klatovy
3.) Klatovské kočky z.s. (dále je „spolek“) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., zákon
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.) Statutárním orgánem spolku je výbor, jehož jménem jedná předseda výboru a v jeho
nepřítomnosti místopředseda výboru.
5.) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

Čl. 2
Vznik a zánik členství

1) Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18ti let, která si
podala písemnou přihlášku.
2) Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru a splněním dalších podmínek, které stanoví
provozní řád spolku.
3) O přijetí člena rozhoduje výbor na své nejbližší schůzi po podání přihlášky člena.
4) Členství zaniká
a) úmrtím člena
b) vystoupením na základě písemného oznámení předsedovi spolku
c) vyloučením člena z důvodu závažného porušení stanov a poškození dobrého jména
spolku.
d) nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě 30ti dnů určené spolkem dodatečně ve
výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn
5) Členové neručí za závazky spolku.
6) Evidenci přihlášek a seznam členů vede výbor spolku. Seznam členů spolku je neveřejný.
Do seznamu členů spolku se zapisuje u fyzických osob jméno, datum narození, bydliště a
tel. nebo e-mail kontakt. U právnických osob obchodní firma, IČ, sídlo a tel. kontakt na
osobu oprávněnou jednat za právnickou osobu. V případě zániku členství se provede
vyškrtnutí příslušného záznamu členství v seznamu členů spolku.

Čl. 3
Poslání a činnost spolku

1) Hlavním posláním spolku je:
- veřejně prospěšná činnost
-

spolupráce při odchytu toulavých a opuštěných koček s orgány města a městskou policií

-

zajišťování prvotní veterinární péče

-

spolupráce při umísťování odchycených koček do depozit a následně do adopce

-

podpora zapojení města do kastračního programu toulavých koček

-

pomoc občanům při vyhledávání ztracených zvířat

-

propagace výše uvedených činností a osvětová činnost, orientovaná na problematiku soužití
lidí a zvířat ve městech obecně

-

spoluúčast při organizování propagačních a umísťovacích akcí pro nalezené kočky

-

pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na zájmový chov zvířat s důrazem na etologii a
zásady bezproblémového soužití zvířat a lidí ve městech

-

soustřeďování a předávání informací o toulavých, opuštěných a týraných zvířatech

-

spolupráce s podobně zaměřenými spolky

2) Činnost spolku má nevýdělečný charakter.
3) Se shromážděnými dary a příspěvky fyzických i právnických osob bude nakládáno v
souladu s cíli a posláním spolku a v souladu s těmito stanovami.
4) Další podrobnosti o činnosti spolku a provozu upravuje provozní řád spolku.
5) Spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami.

Čl. 4
Prostředky a majetek spolku

1) Majetek spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek, který si spolek za dobu své existence
pořídil.
2) Výbor spolku každoročně předkládá členské schůzi spolku zprávu o hospodaření a účetní
závěrku ke schválení. Přebytek nebo schodek z hospodaření spolku se každoročně vypořádá
podle rozhodnutí výboru. Způsob vypořádání je součástí zprávy o hospodaření.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů I

1) Člen má tato základní práva:
a) účastnit se jednání a rozhodování na členské schůzi
b) volit a být volen do výboru spolku
c) podílet se na činnosti spolku
d) podávat podněty, návrhy a připomínky k činnosti spolku

2) Člen má tyto základní povinnosti:
a) uhradit stanovený vstupní členský příspěvek
b) hradit ve stanoveném termínu členské příspěvky
c) účastnit se jednání členské schůze
d) plnit ustanovení těchto stanov
e) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru
f) předkládat podněty, návrhy a připomínky k činnosti spolku
g) nahradit spolku škodu, kterou mu svým zaviněním způsobí
h) sdělovat výboru spolku změny údajů v přihlášce

Čl. 6
Práva a povinnosti členů II

1) Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající ze stanov a provozního řádu, může výbor
uložit některé z těchto opatření:
a) výtku
b) podmíněné vyloučení člena
c) za totéž porušení členské povinnosti lze uložit jen jedno z uvedených opatření.
2) Člen, jemuž bylo uloženo některé opatření uvedené v odstavci 1, se může proti němu
odvolat k členské schůzi do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno.
3) Člena, který závažně nebo opětovně porušil do jednoho roku po uložení opatření podle
odstavce 1 členskou povinnost a nezjednal v přiměřené lhůtě nápravu ani po výzvě spolku,
může členská schůze na návrh výboru vyloučit ze spolku. Vyloučený člen může do 3 měsíců
od doručení písemného rozhodnutí podat speciální žalobu na neplatnost vyloučení k soudu
nejdéle však do 1 roku ode dne, kdy byl zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu
členů, jinak toto právo zaniká.

4) Řízení o uložení opatření podle odstavce 1 nebo o vyloučení podle odstavce 3 nelze zahájit,
jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení členské povinnosti nebo
právních předpisů došlo.
5) Uložením opatření nebo vyloučením není dotčeno uplatnění nároku na náhradu škody,
kterou člen v souvislosti s porušením členské povinnosti spolku způsobil.

Čl. 7
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, tvořená shromážděním všech členů. Koná se
nejméně jednou ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) alespoň
třicet dnů před datem konání. V pozvánce musí být uvedeno místo konání členské schůze
čas konání a pořad zasedání.
2) Členskou schůzi musí výbor svolat nejméně jedenkrát do roka. Dále musí výbor svolat
členskou schůzi v případě, že o svolání členské schůze požádá nejméně 1/3 členů spolku.
Členská schůze musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení podnětu. Není-li takto
svolána, může členskou schůzi svolat ten, kdo podal podnět k zasedání členské schůze na
náklady spolku.
3) Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména:
a) o vyloučení člena
b) o výši členského příspěvku včetně termínu jejich úhrad
c) o přijetí stanov a jejich změn
d) o volbě ustanovení a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru
e) o volbě hospodáře spolku, který vede účetní agendu spolku a připravuje
zprávu o hospodaření spolku pro výbor spolku
f) o schválení hospodaření spolku, vč. rozdělení zisku případně úhrady ztráty
g) o schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období
h) o zániku či sloučení spolku
i) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování likvidátora
4) Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku.
5) Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech
členů. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
6) Hlasování je veřejné, pokud nadpoloviční většina přítomných členů nerozhodne o hlasování
tajném.
7) O průběhu členské schůze je možné pořizovat zvukový a audiovizuální záznam jen po

předchozím souhlasu členské schůze.
8) O jednání a usnesení členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují 2 členové výboru.

Čl. 8
Výbor

1) Výbor je tříčlenný a je tvořen předsedou a dvěma místopředsedy.
2) Výbor je statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi
členskými schůzemi.
3) Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch,
které jsou vyhrazeny členské schůzi.
4) Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášení schopný za
přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů
výboru.
5) O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

Čl. 9
Předseda

1) Předseda zejména:
• pečuje o

zabezpečení řádného chodu spolku po organizačně správní stránce

• je volen

výborem spolku a za výkon své funkce odpovídá výboru

• jedná jménem

výboru, jakožto statutárního orgánu spolku

• je oprávněn:
o organizovat
o jednat

jménem výboru navenek ve všech věcech spolku

o podepisovat
o řídit

a řídit jednání a práci výboru

jménem spolku právní úkony v písemné formě

schůze výboru a navrhovat program jeho jednání

2) Předsedu spolku zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda,
případně pověřený člen výboru. Funkci odstoupivšího předsedy vykonává do zvolení
nového předsedy místopředseda.

Čl. 10
Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná výbor prostřednictvím předsedy; nemůže-li z jakýchkoliv důvodů
předseda plnit svoji funkci, jedná za něj místopředseda výboru. Písemnosti, kterými spolek přejímá
závazky nebo získává práva, podepisují předseda a další člen výboru.

Čl. 11
Zánik spolku

1) Spolek zaniká
a) usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem
b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací
2) Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením členské
schůze, provede se majetkové vypořádání podle zásad stanovených členskou schůzí. Jde-li o
zánik pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací, provede majetkové
vypořádání likvidátor soudem určený.
3) Likvidační zůstatek se převede na jiný spolek s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí
výboru.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 12.06.2014
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským
soudem v Plzni.

