STANOVY spolku
Šaldorfské sklepy z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek).
2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104, 671 81 Nový Šaldorf – Sedlešovice.
3) Spolek působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky, je místně
příslušnou organizační jednotkou.
4) Charakter spolku — spolek sdružuje fyzické a právnické osoby, jež mají zájem na podpoře a
rozvíjení agroturistiky v lokalitě Modrých sklepů v obci Nový Šaldorf a okolí, ochrany památek
a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti, a to především z řad
vinařů, restauratérů, poskytovatelů ubytování a souvisejících služeb.

čl. II
Cíle činnosti
Cíle spolku jsou:
a) ochrana přírody a krajiny;
b) podpora nabídky a rozvoje agroturistických služeb v lokalitě Modrých sklepů v obci Nový
Šaldorf a okolí s důrazem na víno;
c) podpora nabídky a rozvoje vinařů, restauratérů, poskytovatelů ubytování a dalších
souvisejících služeb, kteří jsou členy sdružení;
d) podpora zlepšování úrovně služeb v lokalitě Modrých sklepů v obci Nový Šaldorf a okolí
s důrazem na víno;
e) zasazení se o zušlechťování staveb a životního prostředí v lokalitě Modrých sklepů v obci
Nový Šaldorf a okolí s ohledem na původní architekturu;
f)

podpora rozvoje kulturního života v dané lokalitě s důrazem na historickou úlohu révy vinné
a vína;

g) podpora zvýšení atraktivity dané lokality za účelem vyšší návštěvnosti;
h) zasazení se o navázání na původní tradice v lokalitě Modrých sklepů v obci Nový Šaldorf
a okolí.
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čl. III
Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností,
a to zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci se samosprávou obce Nový Šaldorf - Sedlešovice;
b) praktická činnost ve spolupráci se správními a jinými samosprávnými orgány a subjekty,
jejichž výkonná činnost je v přímém i nepřímém vztahu k činnostem pro plnění cílů sdružení;
c) kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl též agroturistiku se zaměřením na víno;
d) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství (uvnitř spolku i vně);
e) soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
f)

organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku;

g) účast při jednáních a řízeních se samosprávnými a správními orgány či jinými úřady;
h) osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku
1) Členem spolku může být fyzická osoba i právnická osoba.
2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze spolku.
Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 většiny všech členů spolku.
3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru
a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících
se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká:
a) dobrovolným vystoupením člena - doručením písemného oznámení výboru spolku;
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení - důvodem rozhodnutí mohou být např. neplacení
zápisného a členských příspěvků v příslušném kalendářním roce, neplnění podmínek členství,
opakovaná neúčast na členské schůzi nebo na akcích pořádaných nebo podporovaných
sdružením, pošlapání základních pravidel slušnosti a cílů spolku, pro přijetí tohoto rozhodnutí
je potřeba 2/3 většina všech členů spolku;
c) úmrtím, zánikem právnické osoby — člena spolku;
d) zánikem spolku.
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5) Člen má právo:
a) účastnit se činností spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
c) předkládat návrhy (vč. návrhu na zřízení odborné rady), podněty a připomínky k činnosti
spolku;
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
e) používat znak a logo spolku a na základě schválení členské schůze i zaregistrované ochranné
známky spolku.

6) Člen má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení (rozhodnutí) orgánů spolku a jednat v souladu s cíly
spolku (svou činností naplňovat cíle spolku);
b) platit zápisné a členské příspěvky;
b) podílet se na akcích pořádaných a podporovaných spolkem;
c) podporovat zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy spolku.

7) Výši zápisného a členských příspěvků stanoví členská schůze.
a) Zápisné je placeno členem spolku v první roce jeho členství ve sdružení.
b) Členský příspěvek hradí členové spolku každý kalendářní rok.

8) Uhrazené zápisné a členské příspěvky se členovi po ukončení členství nebo po ukončení činnosti
spolku nevracejí.

čl. V
Orgány spolku
1) Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze;
b) výbor spolku;
c) revizor spolku.
2) Členská schůze může na návrh minimálně tří členů spolku rozhodnout o zřízení odborné rady.
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čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Předběžný program jednání členské schůze musí být
součástí písemné či elektronické pozvánky. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna
alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor
sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato
je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, a to formou zvednutím ruky.
Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy
neurčí jinak.
Po zahájení členské schůze pověří předseda jednoho z přítomných členů spolku provedením
zápisu z členské schůze, případně zápis provede sám. Zápis obsahuje především přijaté závěry
členské schůze, včetně výsledků jednotlivých hlasování.
Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě
do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
3) Členská schůze:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 většina všech členů spolku;
b) volí a odvolává výbor spolku a revizora;
c) rozhoduje o zřízení odborné rady, volí a odvolává členy odborné rady;
d) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
zprávu;
e) přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena;
f)

určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

g) stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;
h) na návrh odborné rady schvaluje, upravuje a ruší registraci ochranných známek spolku,
pro tato rozhodnutí je potřeba souhlas 4/5 většina všech členů spolku;
i)

na návrh odborné rady schvaluje či ruší práva členů spolku k užívání ochranných známek
spolku.

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku
1) Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok volí a odvolává ho členská schůze.
Do výboru spolku může být zvolen jen občansky bezúhonný člen sdružení starší 18-ti let, který je
plně způsobilý k právním úkonům. Stejné podmínky se požadují u zástupce právnické osoby, která
je členem spolku.
Ze svého středu volí předsedu a pokladníka.
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Činnost výboru řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům
spolku. Výbor:
a) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné
změny stanov a návrh cílů další činnosti.

3) Jménem spolku jedná předseda a dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto
osoby jednají jménem spolku samostatně.

čl. VIII
Revizor
1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho
funkčním obdobím je jeden rok.
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX
Odborná rada
1) Odborná rada může vzniknout rozhodnutím členské schůze, navrhnou-li to minimálně tři členové
spolku. Odborná rada není řídícím orgánem spolku, je určena pro zajišťování a provádění
specializovaných činností jako prostředku k dosažení cílů spolku.
2) Odborná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
3) Odborná rada je tříčlenná, jejím funkčním obdobím je jeden rok, volí a odvolává ji členská schůze.
Předseda spolku se stává automaticky členem odborné rady.
Činnost odborné rady řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
4) Odborná rada mimo jiné koordinuje, reguluje a dohlíží i na činnosti, které se týkají nebo souvisejí
s registrovanými ochrannými známkami spolku.
5) Odborná rada připravuje pro členskou schůzi k projednání odborné návrhy, dále návrhy
na schválení, změny a ukončení registrací ochranných známek spolku.
6) Odborná rada navrhuje členské schůzi jména členů spolku, kteří mohou užívat ochranné známky
spolku nebo kterým má být ukončeno právo na užívání ochranných známek spolku.
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čl. X
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit zápisné, členské příspěvky, dary, dotace,
granty a výnosy z pořádaných akcí a servisních služeb. Tyto příjmy budou používány na činnost
sdružení. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. XI
Okolnosti zániku spolku
1) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské
schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
2) V případě zániku spolku členská schůze
sdružení.

rozhodne o zaregistrovaných ochranných známkách

čl. XII
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Každý člen spolku se může domáhat svých práv u soudu, pokud není ve svých požadavcích
uspokojen orgány spolku.
2) Evidenci členské základny vede Výbor.
3) Zakládajícími členy spolku jsou všichni účastníci ustavující schůze spolku, kteří se přihlásí k těmto
stanovám a zaplatí členský příspěvek.

V Novém Šaldorfě, dne 1.6.2014

Ing. Rostislav Koníček
Předseda Šaldorfské sklepy z.s.
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