Stanovy GreenBus z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

A) Název sdružení je "GreenBus z.s."
B) GreenBus z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v
souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
C) Spolek má sídlo na adrese: Trnobrany 46, Liběšice, 411 45
Čl. 2 Charakter spolku
A) Spolek je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým svazkem občanů, v němž
se sdružují osoby z oblasti Úštětska, Liběšicka a Litoměřicka - jezdící
pravidelně zelenými autobusy :) - s cílem napomoci rozvoji a prosperitě
regionu a vyvíjet činnost na podporu rodiny, mládeže, seniorů a celé místní
komunity
Čl. 3 Základní účely spolku
A) Základním účelem spolku je prevence negativních jevů v místní komunitě a
nabídka bezpečných, inspirativních, přátelských a zajímavých aktivit pro celou
rodinu a poskytovat komplexní podporu ve streetklubu, jako zóně bez
alkoholu, kouření, násilí a zóně slušnosti a tolerance
Čl. 4 Formy činnosti spolku
A) Formy činnosti spolku a hlavní činnosti jsou zejména:
➔ provozování streetklubu jako zóny bezpečí zejména pro všecky skupiny
obyvatel a podpora vybudování skateparku
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➔ podpora dobrých sousedských vztahů a mezigenerační tolerance a empatie
➔ spolupráce s místní komunální správou a zlepšování života v obcích
➔ organizování volnočasových, tělovýchovných a sportovních, kulturních
a společenských aktivit občanů všech věkových kategorií
➔ pořádání pravidelných kroužků, kurzů a pobytových akcí, atp.
➔ ekologické aktivity s důrazem na ochranu životního prostředí v regionu
➔ další všestranné aktivity pro širokou veřejnost na podporu rodiny a rozvoje
místní komunity, s důrazem na kladný vztah k místním dějinám i moudrosti
předků a úcty k domovskému kraji
➔ aktivace k občanským iniciativám, pomoci, dobročinnosti a dobrovolnictví
➔ aktivní účast na sociálních sítích a internetu
Čl. 5 Členství ve spolku
A) Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší 16 let se vztahem
k místnímu regionu působnosti spolku
B) Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí
žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat:
jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně
telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a
vlastnoruční podpis žadatele.
C) Podmínkou pro vstup do spolku je zejména aktivní a živá účast na aktivitách
spolku v určitém časovém období a prokázání opravdového zájmu o principy
naplňování společných zájmů celého spolku. Další podmínky stanovuje
Rada spolku a předkládá je členské schůzi
D) Člen spolku má právo zejména:
➔ účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a být volen do
orgánů spolku,
➔ posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
➔ předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
E) Člen spolku je povinen zejména:
➔ dodržovat stanovy,
➔ sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
Čl. 6 Zánik členství
A) Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve
spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále
pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích
členských schůzí
Čl. 7 Orgány spolku
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A) Orgány spolku jsou členská schůze jako orgán nejvyšší a rada spolku
jako kolektivní orgán výkonný a statutární.
B) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází
nejméně jednou ročně, aby:
➔ zvolila členy rady spolku, případně je odvolala
➔ schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za
předcházející období,
➔ určila koncepci činnosti spolku na další období,
➔ stanovila výši členských příspěvků,
➔ schválila rozpočet spolku na příští období,
➔ rozhodla o přijetí člena spolku, nebo o zrušení členství ve spolku,
➔ rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
C) Zasedání členské schůze spolku svolávají členové Rady spolku. Schůze
je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina řádných
členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání,
tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.
D) Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá
ke svolání podnět.
E) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech hlasů.
Ke zvolení či odvolání členů rady spolku musí dojít nadpoloviční většinou
přítomných řádných členů
F) K rozhodnutí o zániku spolku a změně stanov může dojít pouze, pokud
se sejde na členké schůzi nejméně ¾ řádných členů a rozhodne o něm v
hlasování minimálně 80%
G) Výkonným a statutárním KOLEKTIVNÍM orgánem spolku je rada spolku,
která se schází dle potřeb, minimálně však jednou za tři měsíce. Rada
spolku řídí a zajišťuje činnost spolku v souladu se zákonem a stanovami a
dalšími vnitřními předpisy spolku.
H) Radu spolku tvoří tři osoby z řad členů spolku starších osmnácti let.
I) Členy rady spolku volí členská schůze, funkční období členů rady spolku
je jeden rok
J) Členové rady spolku, jejichž funkční období skončilo uplynutím
funkčního období, zůstávají ve svých funkcích až do zvolení svých
nástupců.
K) Členství v radě spolku dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z
funkce nebo zánikem členství ve spolku.
L) Rada spolku je usnášeníschopná při plné účasti všech členů. Pro
přijetí usnesení rady spolku je nutný nadpoloviční počet hlasů
M) Do působnosti rady spolku náleží rozhodování ve všech záležitostech,
pokud nejsou svěřeny zákonem nebo těmito stanovami do výlučné
pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku.
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N) Rada spolku zejména:
➔ organizuje a řídí činnost spolku
➔ schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku
➔ připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze, vyhotovuje
zápis ze zasedání členské schůze
➔ zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá
příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci
➔ sestavuje zprávu o činnosti spolku minimálně 1x za rok
➔ sestavuje a schvaluje rozpočet spolku
➔ schvaluje účetní závěrku spolku, rozhoduje o způsobu naložení
s hospodářským výsledkem
O) Členové Rady spolku naplňují usnesení rady spolku, zastupují spolek
navenek a jednají jeho jménem. Jednat jménem spolku a zastupovat ho jako
statutární orgán, můžou všichni členové Rady spolku i jednotlivě každý jeden
člen Rady, nebo i Radou spolku pověřený člen spolku
P) Při písemné komunikaci jednají členové Rady spolku kolektivně tak, že
k nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis
Q) Při osobní komunikaci může každý jednotlivý člen Rady spolku jednat
jménem spolku sám, ale je vázán rozhodnutími celé Rady spolku
R) Členové Rady spolku si rozdělí mezi sebou kompetence a úlohy ve
spolku tak, aby každý měl odpovědnost za určitou dílčí činnost a úkoly
spolku
S) Rada spolku může pověřit vykonáváním funkce jakéhokoliv řádného
člena spolku
T) Rada spolku zvolí zástupce s pověřením mluvčího, který zajišťuje
oficiální komunikaci spolku s veřejností i institucemi
U) Členové rady spolku jsou při výkonu své funkce vázáni rozhodnutími rady
spolku a členské schůze

Čl. 8 Hospodaření spolku
A) Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši
schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a
právnických osob či získanými granty a dotacemi. Prostředky vynakládá
výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně
podložené účetními doklady
B) S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku na každé členské schůzi.
C) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné
právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. rozvíjet volnočasové,
vzdělávací, kulturní a společenské aktivity pro děti, dospělé i seniory v
regionu
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Čl. 9 Závěrečná ustanovení
A) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy
B) Změna těchto stanov byla schválena
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