Klub kaktusáøù Astrophytum Brno z. s.

Stanovy

§1

Název a sídlo sdru¾ení
1.
2.
3.
4.

Název spolku je: Klub kaktusáøù Astrophytum Brno z. s.
Sídlem spolku je: Scheinerova 1150/20, Brno, 628 00
Spolek je právnickou osobou
Identi kaèní èíslo: 00210790
§2

Cíle spolku
1. Klub kaktusáøù Astrophytum Brno z. s. je dobrovolným nepolitickým sdru¾ením zájemcù o pìstování a studium kaktusù a jiných sukulentù, které si klade za cíl pøispívat k poznání, ochranì a uchování ohro¾eného
bohatství exotické pøírody a podporovat tuto u¹lechtilou formu aktivního odpoèinku. Za tímto úèelem sdru¾ení peèuje o rozvoj praktických i teoretických znalostí svých èlenù, podporuje pìstování sukulentních rostlin
v kultuøe a uchování hodnotného genofondu ohro¾ených druhù. Svou èinností k tomu vytváøí potøebné technické, organizaèní, informaèní, odborné, obchodní, spoleèenské a jiné pøedpoklady. Propaguje pìstování a
studium sukulentních rostlin ve veøejnosti, zejména poøádáním výstav, pøedná¹ek, náborových akcí, prostøednictvím tisku, publikaèní, kulturní a jinou osvìtovou èinností.
2. Spolek sdílí cíle Spoleènosti èeských a slovenských pìstitelù kaktusù a sukulentù z. s., které jsou obsa¾eny
v jejích stanovách.
§3

Vznik a zánik èlenství ve spolku
1. Èlenství vzniká písemnou pøihlá¹kou a zaplacením èlenského pøíspìvku.
2. Èlenství zaniká odhlá¹kou (písemnou), nezaplacením èlenského pøíspìvku ani po upomínce, pozastavením
èlenství a úmrtím. Zánikem èlenství nevzniká nárok na vrácení èlenských pøíspìvkù nebo jejich èástí.
§4

Práva a povinnosti èlenù
1. Ka¾dý èlen má právo být informován o v¹ech akcích spolku, odebírat odborný èasopis, úèastnit se v¹ech akcí
poøádaných pro èleny spolku, vyu¾ívat spolkové knihovny a jiných zaøízení spolku a volit v¹echny orgány
spolku. Zletilý èlen má právo být volen do v¹ech orgánù spolku.
2. Ka¾dý èlen je povinen vèas platit èlenské a úèelové pøíspìvky, chránit majetek spolku, pøevzaté funkce vykonávat svìdomitì a bez nároku na odmìnu a vystøíhat se v¹eho, co mù¾e naru¹it pøátelské sou¾ití v rámci spolku i
mezi jeho jednotlivými èleny.
3. Èlenu, který záva¾ným zpùsobem poru¹í nebo pøes udìlené napomenutí opìtovnì poru¹í stanovy spolku,
mù¾e být pozastaveno èlenství. Pozastavení lze vyslovit na dobu 1 a¾ 10 let. Napomenutí vyslovuje výbor
spolku, o odvolání rozhoduje èlenská schùze. O zastavení èlenství rozhoduje na návrh výboru èlenská schùze.
4. Pova¾uje-li èlen spolku rozhodnutí nìkterého z jeho orgánù, proti nìmu¾ ji¾ nelze podle stanov podat opravný
prostøedek, za nezákonné nebo odporující stanovám, mù¾e do 30 dnù ode dne, kdy se o nìm dozvìdìl,
nejpozdìji v¹ak do 6 mìsícù od rozhodnutí, po¾ádat okresní soud o jeho pøezkoumání.
§5

Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) Èlenská schùze a výroèní èlenská schùze je nejvy¹¹ím orgánem spolku.
b) Výbor spolku.
c) Komise.
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d) Revizoøi úètù.
Èlenskou schùzi svolává výbor spolku podle potøeby, výroèní èlenskou schùzi jednou za rok. Èlenská schùze
nebo výroèní èlenská schùze musí být svolána do 3 týdnù poté, kdy o to písemnì po¾ádala nejménì 1/3 èlenù
spolku.
Výroèní èlenská schùze:
a) Projednává a schvaluje výroèní zprávu výboru, úèetní uzávìrku a zprávu revizorù úètù.
b) Schvaluje plán èinnosti a rozpoèet na nový kalendáøní rok.
c) Volí na období 4 let èleny výboru a revizory úètù.
d) Stanoví vý¹i èlenského pøíspìvku a úèelových pøíspìvkù .
e) Rozhoduje o zániku spolku.
Èlenská schùze jedná o v¹ech zále¾itostech spolku, s výjimkou tìch, které jsou v pravomoci výroèní èlenské
schùze.
Výbor zaji¹»uje èinnost spolku podle usnesení výroèní èlenské schùze a èlenských schùzí, v souladu se stanovami a odpovídá èlenstvu za svou èinnost.
Na své ustanovující schùzi volí výbor ze svého støedu pøedsedu, místopøedsedu, jednatele, hospodáøe a podle
potøeby i dal¹í funkcionáøe výboru.
Neodkladné zále¾itosti pøíslu¹ející do pùsobnosti výboru vyøizuje pøedseda, místopøedseda a jednatel. Jejich
opatøení musí být schváleno výborem na jeho nejbli¾¹í schùzi.
K øízení dílèích úsekù èinnosti nebo k zabezpeèení nároèných èasovì omezených úkolù mù¾e výbor zøizovat
komise z ostatních èlenù spolku. V èele komise je v¾dy èlen výboru. Komise odpovídá výboru, výbor odpovídá
za èinnosti komise èlenské schùzi.
Øádnì svolané èlenské schùze a výroèní èlenské schùze jsou schopny se usná¹et pøi jakémkoliv poètu pøítomných èlenù. Výbor a komise jsou schopny se usná¹et, je-li pøítomna nejménì polovina èlenù. K pøijetí návrhu a
usnesení je tøeba nadpolovièní vìt¹iny hlasù pøítomných èlenù.
Není-li pøedem výslovnì rozhodnuto jinak, probíhá jednání a hlasování zpùsobem ve sdru¾ení obvyklým.
Revizoøi úètù spoleènì èi jednotlivì:
a) Mohou kdykoliv provádìt kontrolu celkového stavu hospodaøení i dílèích úèetních dokladù a hospodáøských polo¾ek.
b) Mají právo zúèastnit se hlasem poradním schùzí výboru.
c) Podávají výboru prùbì¾né zprávy o své èinnosti a výroèní èlenské schùzi zprávu o revizi hospodaøení za
uplynulý rok.
d) V odùvodnìných pøípadech mohou podat èlenské schùzi návrh na odvolání jednotlivých èlenù výboru
v pøípadì, ¾e tito neplní nebo poru¹ují své povinnosti.
e) Mohou podat výroèní èlenské schùzi zdùvodnìný návrh na odvolání celého výboru i pøed uplynutím jeho
funkèního období v pøípadì, ¾e výbor neplní své povinnosti nebo jedná v rozporu se stanovami.
f) Za svou èinnost odpovídají výroèní èlenské schùzi bez ohledu na volební období a¾ do té doby, ne¾ jsou
touto schùzí své funkce zpro¹tìni.
g) Aktivnì se zapojují do práce výboru.
h) Pøi hlasování ve výboru a pøi dùle¾itých zále¾itostech týkajících se vìt¹iny èlenù spolku mají revizoøi úètù
právo veta, to jest zmrazí rozhodnutí výboru a¾ do nejbli¾¹í èlenské schùze, která tuto zále¾itost posoudí
a rozhodne nadpolovièní vìt¹inou pøítomných èlenù. Rozhodnutí èlenské schùze je pro výbor závazné.
Statutární orgán tvoøí pøedseda, místopøedseda a jednatel, kteøí jsou oprávnìni samostatnì jednat jménem
spolku jako právnické osoby.
§6

Zásady hospodaøení spolku
1. Výbor spolku hospodaøí bìhem kalendáøního roku podle rozpoètu schváleného výroèní èlenskou schùzí.
2. Pøíjmy spolku tvoøí:
a) Èlenské a úèelové pøíspìvky.
b) Dary, dobrovolné pøíspìvky a majetkové pøevody obèanù i právnických osob.
c) Vstupné z pøedná¹ek, výstav a obdobných akcí.
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3. Èlenùm spolku nepøíslu¹í ¾ádné podíly z jeho hospodaøení, a to ani pøi zániku spolku. Jednotliví èlenové za
závazky spolku neruèí. Za mimoøádné výsledky práce ve prospìch spolku mù¾e být èlenu pøiznána pøimìøené
odmìna a toto není v rozporu s § 4 odst. 2 stanov.
§7

Zánik spolku
1. Spolek zaniká rozpu¹tìním nebo slouèením s jiným spolkem (dobrovolnì), viz § 5, odst. 3e) stanov.
2. Pøi rozhodování o zániku spolku rozhodne èlenská schùze souèasnì i o majetku spolku.
3. Nebylo-li pøijato rozhodnutí o majetku podle pøedchozího bodu, pøechází majetek na místnì nejbli¾¹í spolek,
který sleduje stejné cíle (§ 2 stanov) a do nìho¾ pøe¹el nejvìt¹í poèet èlenù zaniklého spolku.
4. Tímto rozhodnutím zaniká èlenství spolku ve Spoleènosti èeských a slovenských pìstitelù kaktusù a sukulentù
z. s. a to k 31. 12. bì¾ného roku.
Stanovy spolku byly schváleny èlenskou schùzí dne 2. 12. 2016
V Brnì dne 2. 12. 2016

Petr Metela { pøedseda

............................

Ing. Jiøí Kolaøík { místopøedseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radek Èech { jednatel

............................
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