Stanovy spolku „Naše Vratislavice, z.s.“
Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek „Naše Vratislavice, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo
v Liberci – Vratislavicích nad Nisou (Vnější 1389, Liberec 30, 463 11).

Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili
aktivní občané Vratislavic nad Nisou, kteří usilují o upevnění občanské společnosti v místě
svého bydliště.

Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
1. Upevnění občanské společnosti v městském obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou.
2. Informování občanů městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou o
aktuálním dění v obvodu.
3. Prosazovat a ativně podporovat rozvoj městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou – to s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a zachování charakteru
příměstské čtvrti s dostatkem zeleně a míst pro aktivní odpočinek.
4. Zasadit se o trvalé zlepšování života v městském obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou.
5. Aktivně komunikovat se zástupci městského obvodu Liberec – Vratislavice nad
Nisou, případně se zástupci Statutárního města Liberec ve smyslu výše uvedených
cílů.

Čl. 4
Formy činnosti spolku
Formami činnosti spolku jsou zejména:
1. Soustřeďování a poskytování informací občanům.
2. Organizování kampaní v souladu s cíli spolku.
3. Účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy kvality
života občanů.

Čl. 5
Členství ve spolku
1.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území

Vratislavic nad Nisou.
2.

Členství je volné a dobrovolné.

3.

Členství vzniká dnem, kdy členské shromáždění rozhodne o přijetí žadatele na základě

jeho písemné přihlášky. 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.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného

výboru.
5.

Člen spolku má právo zejména:

•

Účastnit se činnosti spolku i jeho orgánů a být o jeho činnosti plně informován.

•

Účastnit se členského shromáždění, volit orgány spolku a být do nich volen.

•

Předkládat náměty, podněty a připomínky k činnosti spolku.

•

Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

Čl. 6
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále
úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7
Orgány spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členské shromáždění, které se schází nejméně jednou
ročně, aby
•

schválilo případné změny stanov,

•

zvolilo na dvouleté funkční období předsedu a místopředsedu spolku, případně osoby
z těchto funkcí odvolalo,

•

aby bylo informováno o činnosti spolku za předcházející období,

•

určilo koncepci činnosti spolku na další období,

•

zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

•

rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

2.

Zasedání členského shromáždění spolku svolává předseda spolku. V případě, že tomu

brání objektivní okolnosti, svolává jej místopředseda spolku.

3.

Členské shromáždění bude svoláno i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání

podnět.
4.

Členského shromáždění se může účastnit kdokoli, právo hlasovat mají ale pouze

přítomní členové spolku.
5.

Členské shromáždění přijímá rozhodnutí 2/3 většinou hlasů (z přítomných členů

spolku).
6.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda spolku.

7.

Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda, kteří jsou statutárním

orgánem spolku.

Čl. 8
Hospodaření spolku
1. Členové spolku neplatí žádné příspěvky, spolek nemá žádné příjmy a nevlastní žádný
majetek.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.

Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 18. března 2014. Účinnosti nabývají

dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

