Stanovy Spolku AkvaTera

Stanovy Spolku AkvaTera o.s.
1) Vymezení spolku
Spolek AkvaTera je ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. občanským sdružením.
Členy spolku jsou chovatelé akvarijních rybek, terarijních zvířat, okrasného ptactva a drobných savců.Ve své činnosti vychází
z odborných zájmů chovatelů v souladu s ochranou životního prostředí.
Sídlem spolku je Dům dětí a mládeže Most, Okružní 1235, 434 01 Most
Spolek AkvaTera používá plný název: Spolek AkvaTera, o.s.

2) Cíle činnosti spolku
- Vytvářet podmínky pro chovatelské aktivity ve spolupráci s partnerskými organizacemi a spolky
- Podílet se na aktivitách ochrany přírody a životního prostředí
- Pořádat a organizovat přednášky, školení, besedy, soutěže, společenské akce, exkurze, akvarijní trhy a zájezdy
- Spolupracovat s nakladatelstvími, vydavateli a s redakcemi sdělovacích prostředků
- Vytvářet a spravovat majetkové hodnoty potřebné k plnění poslání spolku

3) Organizační jednotky
Oblastní organizace

4) Orgány spolku
- Členská schůze
- Výbor spolku
- Revizní komise

4.1 Členská schůze
- Nejvyšší orgán spolku
- Členské schůze jsou svolávány pravidelně dle ročního plánu. Mimořádná členská schůze může být svolána na žádost výboru
nebo nadpoloviční většiny členů spolku
- Hlasovací právo má každý člen spolku starší 15 let
- Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.
- Členská schůze:
a) schvaluje jednací řád členské schůze
b) kontroluje plnění usnesení předchozí členské schůze
c) schvaluje stanovy a jejich změny
d) volí a odvolává členy výboru
e) kontroluje činnost výboru

f) projednává a schvaluje zprávy a návrhy výboru
g) stanoví cíle a úkoly spolku pro další období
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h) projednává a schvaluje hospodaření spolku za loňský rok
ch) projednává a schvaluje roční rozpočet spolku
i) stanoví výši členských příspěvků

4.2 Výbor spolku
- Zabezpečuje činnost spolku v období mezi členskými chůzemi
- Členy výboru jsou: předseda, místopředseda a pokladník
- Výbor má právo jednat a zavazovat se v záležitostech celého spolku. Je oprávněn jednat s orgány státní správy a jinými
subjekty. Ze své činnosti se odpovídá členské základně. Jménem výboru jedná předseda, místopředseda nebo jiný člen výboru
nebo spolku s jejich pověřením.
- Kontrolním orgánem výboru spolku je členská schůze
- Funkční období členů výboru je dvouleté
- Výbor může ustavovat stálé a dočasné pracovní skupiny a jmenovat jejich členy
- Povinnosti výboru:
a) zajišťovat plnění usnesení členské schůze
b) projednávat výsledky hospodaření
c) připravovat návrh rozpočtu spolku a projednávat jeho plnění
d) disponovat s finančními prostředky podle rozpočtu a usnesení členské schůze
e) řádně spravovat majetek spolku
f) organizovat školení, soutěže, výstavy, závody a jiné akce
- Volby do výboru spolku jsou uskutečňovány demokraticky, členskou schůzí
- Volby jsou právoplatné, jestliže se jich zúčastní nejméně 1/2 členů spolku. Zvoleni jsou členové, kteří obdrželi většinu hlasů
- Usnesení výboru se přijímají nadpoloviční většinou hlasů
- Funkce členů spolku jsou neplacené, čestné
- Funkcionář výboru může být odvolán z funkce, jestliže opakovaně neplní úkoly s funkcí spojené. O odvolání rozhoduje řádná
členská schůze nadpoloviční většinou hlasů.

4.3 Revizní komise
- Revizní komise je tříčlenná, členové jsou voleni členskou schůzí
- Členové revizní komise nemohou být současně členy výboru
- Provádí revizi hospodaření spolku alespoň 1x ročně
- Provádí kontrolu účelnosti využití finančních prostředků a materiálu
- Zodpovídá se členské schůzi

5) Členství
Členství jednotlivců (fyzických osob) ve spolku je dobrovolné.
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5.1 Podmínky přijetí nového člena
- Členem se může stát každý kdo se chce na činnosti spolku podílet a splní následující podmínky:
a) vyplní přihlášku do spolku
b) zúčastní se alespoň 3 členských schůzí
c) umožní dvěma pověřeným členům spolku kontrolu jeho chovu a na základě této kontroly
pověření členové jeho členství doporučí
d) aktivně se účastní akcí pořádaných spolkem
e) souhlasí se stanovami spolku

5.2 Vznik členství
- Členství vzniká schválením přihlášky člena na řádné členské schůzi souhlasem alespoň 4/5 většiny přítomných členů spolku.
Dokladem o členství je členská legitimace.
- Vstupní členský příspěvek je nový člen povinen zaplatit nejpozději do dvou měsíců od přijetí do spolku
- Z rozhodnutí členské schůze může být uděleno na návrh člena spolku čestné členství. Podmínkou jsou mimořádné zásluhy o
rozvoj spolku či chovatelské zásluhy. Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky, ostatní práva a povinnosti se na
ně vztahují jako na řádné členy spolku.

5.3 Práva členů spolku
- Od 15 let věku hlasovat na členských schůzích
- Od 18 let být volen do výboru spolku
- Účastnit se akcí pořádaných spolkem
- Využívat výhod, prostředků a zařízení v majetku spolku
- Vznášet návrhy, podněty, dotazy a stížnosti k výboru spolku
- Vyžadovat informace o činnosti výboru a hospodaření
- Odvolávat se proti rozhodnutím v neprospěch nebo mimořádný prospěch člena
- Vystoupit ze spolku bez udání důvodů

5.4 Povinnosti členů spolku
- Řádně a včas platit členské příspěvky.
- Dodržovat stanovy, prováděcí předpisy a usnesení spolkových orgánů
- Dbát zájmů spolku.
- Pravidelně se účastnit jednání spolku
- Aktivně působit ve funkcích spolku
- Rozšiřovat své odborné znalosti a informovat členy spolku o novinkách v oblasti chovu zvířat
- Umožnit kontrolu svých chovů, řádně je evidovat, vystavovat svá zvířata na výstavách, uplatňovat ohleduplný přístup ke
zvířatům v souladu se zákonem o ochraně zvířat.
- Odvést stanovený počet brigádnických hodin na akcích spolku
- Napomáhat rozvoji spolupráce s jinými podobně zaměřenými spolky
- Podřídit se rozhodnutí většiny
Za porušení povinností člena mohou být ukládána kárná opatření.
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5.5 Zánik členství
a) vystoupením sděleným písemně
Člen je povinen:
- předat funkci zvolenému členovi spolku nebo pověřenému členovi výboru
- odevzdat svěřený majetek spolku
- odevzdat členskou průkazku
b) vyloučením
Důvodem k vyloučení může být:
- pokud člen neplní stanovy spolku
- pokud nezaplatí členské příspěvky do daného termínu
- pokud se dlouhodobě neúčastní jednání a akcí spolku
- pokud na veřejnosti vystupuje proti zájmům spolku
- pokud svým jednáním způsobuje neustálé rozbroje mezi členy spolku
O vyloučení rozhodne řádná členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
Člen je povinen:
- předat funkci zvolenému členovi spolku nebo pověřenému členovi výboru
- odevzdat svěřený majetek spolku
- odevzdat členskou průkazku
c) úmrtím

6) Hospodaření
- Spolek je právní subjekt a hospodaří s majetkovými hodnotami
- Výkonným orgánem je výbor spolku
- Náklady na svoji činnost hradí spolek vlastními příjmy.
- Zdroje finančních prostředků:
a) členské a účelové příspěvky
b) zisk z pořádaných výstav, trhů a jiných akcí
c) dary, půjčky a dotace
d) výnosy z chovatelských aktivit
- Hospodaření spolku se řídí platnými zákonnými předpisy a usneseními členské schůze
- Pravidelnou minimálně roční kontrolu hospodaření provádí revizní komise

7) Zánik spolku
Spolek zanikne, usnese-li se na tom členská schůze tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů spolku. Členská schůze následně
rozhodne, jak bude naloženo s majetkem spolku.
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 22.2.2007 v Mostě.
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