Stanovy spolku Pulsatilla z. s.
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek Pulsatilla z. s.1 (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo: Pražská 3204/63F, 669 02 Znojmo.

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují zastánci ochrany
přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování
obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Posláním spolku je ochrana
životního prostředí, ochrana přírody a krajiny a péče o území s vysokou biologickou nebo estetickou
hodnotou a další aktivity ve smyslu občanské společnosti.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
— ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku;
— dotváření krajiny a péče o území;
— ochrana životního prostředí a kulturních hodnot a krajinného rázu;
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti ochrany přírody a krajiny;
— osvětová a propagační činnost zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
— praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty;
— pořádání vzdělávacích a společenských akcí (přednášky, semináře, vycházky, akce pro děti);
— účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny;
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
— soustřeďování a poskytování informací v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Další formy a konkretizaci činnosti může stanovit členská rada spolku.
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Zkratka z. s. znamená zapsaný spolek.
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Čl. 5
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy členská rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum
narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele.
Členská rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Pro přijetí
člena je potřeba prostý souhlas členské rady.
Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.
Člen spolku má právo zejména:
— účastnit se veškeré činnosti spolku, volit předsedu spolku a být zvolen předsedou;
— být o činnosti spolku informován;
— předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování účelů a forem činnosti spolku.
Člen spolku je povinen zejména:
— dodržovat stanovy;
— hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí;
— jednat v souladu s účely spolku;
— sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
Členství zaniká:
— na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku;
— úmrtím člena;
— vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, o čemž rozhoduje členská rada spolku;
— zrušením spolku.

Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou
— členská rada (nejvyšší orgán);
— předseda (statutární orgán).

Čl. 7
Členská rada
Nejvyšším orgánem spolku je členská rada, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
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— zvolila ze svého středu na sedmileté funkční období předsedu spolku, případně tohoto předsedu
odvolala;
— schválila případné změny stanov;
— schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;
— rozhodla o vyloučení člena spolku;
— určila hlavní zaměření a koncepci činnosti spolku na další období;
— rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Zasedání členské rady spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není-li členská rada schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní
členskou radu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská rada je
usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská rada bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy spolku. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Čl. 8
Předseda spolku
Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho
funkční období je sedmileté. Předseda je volen členskou radou spolku.
Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku, tyto osoby jednají jménem
spolku samostatně.

Čl. 9
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými případnými dary od fyzických a právnických osob, dotacemi
či granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené se základními účely spolku, řádně
podložené účetními doklady.
S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské radě.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na zasedání členské rady spolku dne 3. 4. 2017.
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