
 

 

STANOVY 

Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí 

 

  

Preambule 

Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí je dobrovolným, nevládním 

spolkem fyzických a případně i právnických osob, které spojuje společný zájem na 

udržení životního prostředí v okolí MČ Praha - Satalice. Chceme, aby prostředí 

odpovídalo podmínkám pro zdravé a plnohodnotné bydlení občanů a aby nedocházelo 

k dalšímu poškozování krajiny, přírody a ekosystému v okolí přírodní památky Satalická 

bažantnice. 

  

 

I. Název a sídlo spolku 

  

Název:          Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí 

Sídlo:            Šimkova 660/20, Praha 9 - Satalice, 19015 

  

 

II. Účelem spolku je: 

a) Přispívat k ochraně životního prostředí, krajiny, zdraví obyvatel a pokojného bydlení v 

k.ú. Satalice a v přilehlém okolí. 

b) Usilovat o zdravé životní podmínky a dodržování platných právních norem, včetně 

hygienických, k zajištění zdravého života a vývoje současné i budoucí populace Satalic 

a přilehlého okolí; 

c) Účastnit se správních a jiných řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody 

a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 sb, o ochraně přírody a krajiny a projednávání 

zásahů do životního prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, případně dalších právních norem přijatých v tomto smyslu, vše ve 

znění pozdějších předpisů; projednávání záměrů souvisejících s využitím území v k.ú. 

Satalice a přilehlém okolí a s projednáváním změn územního plánu a projednávání 

dalších záležitostí souvisejících se zákony na ochrany ovzduší, vody atd. 

d) Vyvíjet další činnost směřující k naplnění výše uvedených cílů za použití všech 

zákonných prostředků, např. propagační a osvětové činnosti; organizování kampaní a 

petičních akcí nebo pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích, osvětových a 

sportovních akcí. 
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III. Práva a povinnosti členů vůči spolku 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý občan ČR, 

který v okamžiku vstupu do spolku dosáhl 18-ti let nebo libovolná právnická 

osoba se sídlem v České republice. Členství ve spolku vzniká na základě 

písemné přihlášky. Písemná přihláška musí obsahovat prohlášení o seznámení 

se se stanovami spolku. O přijetí nebo vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor 

na svém nejbližším zasedání. Změny v seznamu členů budou zveřejněny v 

zápise ze zasedání výkonného výboru. 

2.    Člen spolku má právo: 

·         Účastnit se shromáždění členů; 

·         Volit výkonný výbor a další orgány spolku; 

·         Být volen do orgánů spolku; 

·         Předkládat návrhy, podněty a připomínky; 

·         Schvalovat zprávy o hospodaření s prostředky spolku; 

·         Schvalovat zprávy o činnosti spolku; 

·         Účastnit se akcí pořádných spolkem. 

3.    Člen spolku má povinnost: 

·         Dodržovat stanovy spolku; 

·         Jednat v souladu s účelem a cíli spolku; 

·         Přispívat na úhradu běžných nákladů spojených s činností spolku 

členským příspěvkem určeným shromážděním členů. Členský příspěvek je 

nutno uhradit za běžný rok nejpozději do 31. 5. daného roku nebo u členů 

přijatých po 31. 5. nejpozději do 3 měsíců od přijetí. 

 

4.    Členství ve spolku zaniká: 

·         Zánikem spolku; 

·         Doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku výkonnému 

výboru spolku; 

·         Zánikem právnické osoby, jež je členem spolku; 

·         Úmrtím člena spolku; 

·         Rozhodnutím shromáždění členů spolku o vyloučení. 

·         Neuhrazením členského příspěvku.  

 

 

IV. Orgány spolku  

·         Shromáždění členů 

·         Výkonný výbor 

·         Jednatel spolku 
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V. Shromáždění členů 

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů, které se koná nejméně 1x ročně 

nebo z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo rozhodnutím výkonného výboru. 

Shromáždění členů svolává prokazatelným způsobem výkonný výbor spolku. Za 

prokazatelný způsob svolání se považuje písemná pozvánka zaslaná jednatelem nebo 

pověřeným členem výkonného výboru poštou nebo elektronickou poštou na adresu, 

kterou člen uvedl na své přihlášce, nebo na členem aktualizovanou kontaktní adresu. 

Pozvánka musí být zaslána nejpozději 15 dnů přede dnem konání shromáždění členů. 

V písemné pozvánce musí být uveden navržený program shromáždění členů. 

1.    Shromáždění členů rozhoduje o těchto záležitostech: 

·         Volí ze svého středu výkonný výbor nebo jej odvolává 

·         Schvaluje stanovy spolku a změny ve stanovách 

·         Schvaluje zprávu o hospodaření s prostředky spolku; 

·         Schvaluje zprávu o činnosti spolku; 

·         Rozhoduje o zániku spolku jeho dobrovolným rozpuštěním nebo 

sloučením s jiným spolkem; 

·         Stanoví hlavní úkoly a cíle spolku pro příští období; 

·         Stanoví výši členských příspěvků; 

·         Rozhoduje o dalších otázkách, které si shromáždění členů vyhradí. 

2.    Shromáždění členů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Členská 

schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku.  

 

  

VI. Výkonný výbor 

1. V době mezi konáním shromáždění členů řídí činnost spolku výkonný výbor. 

Výkonný výbor má nejméně 3 členy a je volen na období 2 let. Členem výkonného 

výboru může být pouze člen spolku starší 18-ti let. Člen výboru může na svou funkci 

rezignovat, a to písemnou rezignací doručenou výboru. Rezignace je účinná dnem 

doručení písemné rezignace. Výbor sdružení je usnášeníschopný, když je přítomna 

nadpoloviční většina všech jeho členů. Svá rozhodnutí přijímá prostou většinou 

hlasů přítomných členů výboru.  

2. Výkonný výbor zasedá dle potřeby nejméně však jednou za 6 měsíců. Zasedání 

svolává jednatel spolku nebo pověřený člen výkonného výboru, který řídí zasedání a 

jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

3. Výkonný výbor vede členskou agendu, zajišťuje hospodaření spolku a sestavuje 

koncepční materiály, petice, písemné návrhy a jiná podání určená státním a jiným 

orgánům nebo organizacím, sestavuje návrhy na změnu stanov a podklady pro 

jednání shromáždění členů. 

4. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné a nehonorované. 
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VII. Jednatel spolku 

1. Jménem spolku jedná jeho jednatel. Jednatele spolku volí výkonný výbor ze svého 

středu na funkční období 2 let. 

2. Jednatel spolku svolává a řídí jednání výkonného výboru, archivuje písemnosti 

spolku a vystupuje jako zmocněnec spolku ve styku se státními a jinými orgány, 

organizacemi, fyzickými a právnickými osobami. Přijímá písemnosti určené spolku a 

jeho výkonný výbor a vede archiv spolku. 

3. Písemná podání podepisuje jménem spolku jednatel. 

4. Jednatel spolku může dočasně svým zastupováním pověřit jiného člena výkonného 

výboru. 

 

 

VIII. Hospodaření spolku 

1. Spolek je nepodnikatelským subjektem, který si opatřuje prostředky na úhradu 

vlastních nákladů vzniklých pouze při uskutečňování cílů spolku stanovených v 

článku II stanov. 

2. Zdrojem prostředků spolku jsou především členské příspěvky členů spolku a dále 

dary členů spolku a fyzických či právnických osob sympatizujících se spolkem. 

3. Výsledky hospodaření spolku schvaluje Shromáždění členů. 

 

 

 

Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním členů dne 27. 4. 2014. 

 

 


