Stanovy spolku Změna pro Trubín, z. s.
Čl. 1
Název a sídlo
Název: Změna pro Trubín, z. s.
Sídlo: Slunečná 172, 26701 Trubín
Čl. 2
Statut spolku
1. Změna pro Trubín, z. s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolný a nezávislý spolek občanů, sdružující
členy na základě společného zájmu rozvíjet obec Trubín.
2. Spolek je právnickou osobou založenou podle § 214 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

Čl. 3
Cíl činnosti spolku
1. Cílem spolku je přispět ke zkvalitnění životních podmínek v obci Trubín. Tato činnost se bude
zaměřovat především, nikoliv však výlučně, na:
a) svými aktivitami přispívat k rozvoji obce a budování občanské vybavenosti
b) dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů zahrnujících tvorbu
příznivého životního prostředí, hospodářský a ekonomický rozvoj a soudržnost společenství
obyvatel,
c) aktivní účast na obecním plánování, spolupráci se státní správou, samosprávou, právnickými
subjekty, fyzickými osobami a spolky
d) popularizaci informací o fungování obce a výstupů z jednání obecního zastupitelstva
e) poskytování transparentních informací obecního úřadu,
f) kontrola činnosti obecního úřadu a obecního zastupitelstva dle zákona č.128/2000 Sb.,
g) ochrana přírody a krajiny.
Čl. 4
Formy činnosti spolku
1. Formami činnosti Spolku jsou zejména:
a) podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnosti na zasedáních obecního zastupitelstva,
ve správních i jiných řízeních, týkajících se územního plánování, veřejných financí, ochrany
životního prostředí, dopravy, školství, bezpečnosti a zdravotnictví v Trubíně a okolí,
b) praktická činnost ve spolupráci s orgány měst Králův Dvůr a Beroun, krajského úřadu
Středočeského kraje, ministerstva vnitra, orgány životního prostředí a ostatních institucí,
c) aktivní účast při koordinaci rozvojových záměrů území a lokalit s ním sousedících či majících
vztah k území,
d) organizování kampaní a petičních akcí na podporu rozvoje obce a informování veřejnosti.

Čl. 5
Členství
1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

2. Členství vzniká buď zápisem do listiny přítomných ustavující schůze Spolku nebo na základě
písemné přihlášky doručené předsedovi nebo místopředsedovi Spolku, o níž rozhoduje rada Spolku
(„Rada“, jak je popsána níže).
3. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické
spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
4. Členství vzniká dnem ustavující schůze, případně dnem schválení přihlášky Radou.
5. Seznam členů Spolku vede rada Spolku a na požádání vystaví členovi Spolku potvrzení o členství.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě Spolku,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení povinností
člena,
c) zánikem Spolku.

Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1. Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) v souladu se stanovami volit orgány Spolku,
c) být volen do orgánů Spolku,
d) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) účastnit se aktivně činnosti Spolku.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.

Čl. 7
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze,
b) rada Spolku.

Čl. 8
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.

3. Členskou schůzi svolává rada Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada Spolku svolá
členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku.
4. Rada svolá členskou schůzi alespoň 14 kalendářních dní před jejím konáním emailem jednotlivým
členům Spolku na emailovou adresu, kterou členové uvedou na přihlášce nebo kterou později sdělí
radě Spolku.
5. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov Spolku,
b) volí členy rady Spolku a rozhoduje o počtu členů rady,
c) rozhoduje o zrušení Spolku.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů. Pokud nebude členská
schůze usnášeníschopná, svolá rada Spolku náhradní členskou schůzi, pro kterou se neuplatní lhůta
uvedená v bodu 4 tohoto článku a která bude usnášeníschopná bez ohledu na účast.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov, o zrušení Spolku nebo o fúzi Spolku je
přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů Spolku.

Čl. 9
Rada Spolku
1. Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí rada Spolku, která za svou činnost odpovídá členské
schůzi.
2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů Spolku.
3. Radu svolává předseda nebo místopředseda Spolku, nejméně 2x ročně.
4. Rada spolku si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci členské
schůze Spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
5. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada
spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen
předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
6. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady Spolku je předseda Spolku povinen do 60 dnů
svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady Spolku.
7. Rada Spolku:
a) schvaluje návrhy, koncepce a stanoviska týkající se činnosti Spolku,
b) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
c) rozhoduje o přijetí za člena Spolku,
d) rozhoduje o výši členského příspěvku.
8. Rada Spolku je jeho statutárním orgánem.
9. Za Spolek je oprávněn jednat a podepisovat samostatně kterýkoliv ze členů Rady.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s movitým, případně též i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) dotace a granty.
3. Za hospodaření Spolku odpovídá Rada Spolku, která každoročně členské schůzi předkládá
ke schválení zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Účetním obdobím Spolku je kalendářní rok.

Čl. 11
Zánik Spolku, z. s.
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze,
b) rozhodnutím příslušného správního nebo soudního orgánu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce s připomínkami,
podněty, stížnostmi, žádostmi.
2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
3. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů na obsahu stanov dne 11. 8. 2017.
V Trubíně dne 11. 8. 2017
Za přípravný výbor:
Ing. Tomáš Dočkal, Ing. Pavel Mára, Mgr. Miloslav Jandečka, Milan Podprocký

