Zápis ze zasedání členské schůze Spolku Sopka

Dne 1. 5. 2016 v 19:00 se uskutečnila v Prostějovičkách v sále nad místním pohostinstvím členská
schůze Spolku Sopka. Členská schůze byla svolána Ing. Karlem Janečkem, MBA, MSc., postupem dle § 248 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se stanovami spolku. Prezenční listina je přílohou tohoto
zápisu a jako taková jeho nedílnou součástí.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zahájení, prezence,
volba předsedy zasedání,
schválení změny sídla spolku,
projednání odstoupení předsedkyně spolku,
schválení změny stanov,
volba členů statutárního orgánu,
odvolání členů kontrolní komise a volba revizora,
volba pokladníka,
diskuse,
závěr.

Ad 1)
Valnou hromadu zahájil v 19.00 hod pan Ing. Karel Janeček, MBA, MSc. Po přivítání byla provedena prezence.
Ad 2)
Předsedou zasedání byl jednomyslně zvolen Ing. Karel Janeček. Bylo konstatováno, že členská schůze byla
svolána v souladu se stanovami a zákonem, že je přítomna většina členů spolku a že členská schůze je tak
usnášeníschopná.
Ad 3)
Členové spolku byli seznámeni s návrhem změny sídla spolku, které by nově mělo znít: Prostějovičky 79, 798 03
Plumlov. Návrh byl jednomyslně přijat.
Ad 4)
Členská schůze bere na vědomí odstoupení předsedkyně spolku Mgr. Zuzany Kožnárkové, jež bylo písemně
oznámeno všem členům spolku dne 20. 4. 2016.
Ad 5)
Členská schůze jednomyslně schvaluje změnu stanov spolku tak, že dosavadní články I., II., IV., V., VI., VII., VIII. a
IX. se ruší a nahrazují se novými články IV., V., VI. a IX. v tomto znění:

„I.
Základní ustanovení
1. Spolek je nazýván plným jménem „Spolek Sopka“.
2. Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem občanů, jejichž společným zájmem je péče o rozvoj
občanské společnosti v obci Prostějovičky a okolí.
3. Sídlo spolku je Prostějovičky 79, 798 03.
4. Hlavním účelem spolku je rozvoj aktivního využití volného času v obci Prostějovičky a okolí. Za tímto účelem
spolek usiluje zejména o podporu kulturně ‐ společenského života občanů v obci, rozvoj sportovních a
pohybových aktivit v obci pro všechny věkové skupiny, prevenci sociálně – patologických jevů.
5. K dosažení hlavního účelu a cílů spolku Spolek Sopka rovněž vyhledává spolupráci s ostatními spolky,
iniciativami, státními i samosprávnými organizacemi a dalšími právnickými osobami.
6. Spolek Sopka je právnickou osobou korporátního typu, která se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a těmito stanovami.

II.
Členství
1. Členem spolku může být fyzická osoba, která je svéprávná a bezúhonná. Členem spolku se může stát i
právnická osoba.
2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím za člena spolku.
3. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze.
4. Od okamžiku získání členství je člen vázán stanovami spolku.
5. Členství vzniká vystoupením nebo vyloučením. Vystoupení ze spolku je člen povinen oznámit písemně radě
spolku. Členství vzniká okamžikem doručení tohoto oznámení. Za písemné oznámení je považováno i oznámení
zaslané na mailovou adresu člena rady prostřednictvím veřejné datové sítě.
6. Členství zaniká rovněž smrtí člena. Přechod členství na právního nástupce je vyloučen.

IV.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) rada,
c) revizor.
2. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.
V.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává rada dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
4. Rada svolá členskou schůzi z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise.
5. Rada svolá členskou schůzi takovým způsobem, aby byli všichni členové řádně informováni o jejím konání
minimálně 7 dnů předem.
6. Z pozvánky na členskou schůzi musí být patrný čas, místo a pořad jednání.
7. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku. Nesejde – li se usnášeníschopná členská
schůze do 20 minut od počátku zahájení, je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
8. Usnesení je přijímáno prostou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden
hlas.
9. Členská schůze zejména:
a) volí ze svého středu předsedu zasedání,
b) rozhoduje o změnách stanov spolku,
c) volí a odvolává členy rady,
d) volí a odvolává revizora,
e) schvaluje cíle spolku a program spolku pro příslušné období,
f) stanovuje výši členského příspěvku a lhůtu splatnosti,
g) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
h) rozhoduje o zrušení spolku,
i) schvaluje roční rozpočet.
10. K rozhodnutí o zrušení spolku je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů spolku.
VI.
Rada
1. Rada je statutárním orgánem. Statutární orgán je kolektivní.
2. Rada je tříčlenná. Každý člen rady je oprávněn jednat samostatně jménem spolku.
3. Rada plní rozhodnutí členské schůze, zastupuje spolek navenek, odpovídá za správu a řízení spolku.
4. Radu volí a odvolává členská schůze z členů spolku.
5. Pověřený člen rady zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze.

6. Rada vystaví na základě písemné žádosti písemné potvrzení o členství ve spolku.
7. Pověřený člen rady zajišťuje vyhotovení zápisu z jednání členské schůze ve lhůtě 30 – ti dnů od jejího konání.
VII.
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku.
2. Revizora volí členská schůze ze členů spolku.
3. Funkce revizora je neslučitelná s členstvím ve statutárním orgánu a s funkcí likvidátora.
4. Revizor dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává – li spolek činnost v souladu se stanovami
a právními předpisy.
5. Revizor dohlíží nad vedením agendy spolku a nad řádným čerpáním finančních prostředků.
6. Revizor předkládá jednou ročně členské schůzi zprávu a činnosti spolku a hospodaření spolku.
VIII.
Zásady hospodaření
1. Zdroje k naplňování cílů spolku tvoří zejména:
a) dotace a granty.
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) členské příspěvky,
d) výnosy z majetku,
e) příjmy z činnosti spolku v souladu s jeho účelem.
2. Hospodaření se uskutečňuje dle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
3. K pravidelným podkladním operacím a bezhotovostnímu styku se zřizuje pokladna a dále pak běžný účet.
4. Za hospodaření odpovídá rada. K platebním úkonům nad rámec běžného hospodaření je třeba souhlasu
členské schůze.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly ve svém původním znění schváleny členskou schůzí dne 6. 8. 2014, jejíž konání je potvrzeno
zápisem ze dne 6. 8. 2014 a jejich změny byly schváleny členskou schůzí dne 1. 5. 2016, jejíž konání je potvrzeno
zápisem ze dne 1. 5. 2016.
2. Změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení členskou schůzí dne 1. 5. 2016.
3. Stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.“

Ad 6)
Členská schůze se jednomyslně usnesla a volí za členy rady v souladu s odhlasovanými změnami stanov:
1. Kateřinu Janečkovou, r. č. 775616/4460 , bytem Prostějovičky 79, 798 03,
2. Mgr. Janu Suchánkovou, r. č. 765124/4469, Křenůvky 18, 798 04,
3. Mgr. Petra Růžičku, r. č. 730302/4487, Prostějovičky 34, 798 03.
Ad 7)
Členská schůze se jednomyslně usnesla a odvolává všechny členy kontrolní komise tak, jak jsou k dnešnímu dni
zapsáni ve spolkovém rejstříku. Následně se členové spolku jednomyslně usnesli a volí do funkce revizora paní
Hanu Kocourkovou, nar. 11. 4. 1974, Prostějovičky 99, 798 03.
Ad 8)
Členská schůze se jednomyslně usnesla a volí do funkce pokladníka pana Ing. Karla Janečka, MBA, MSc., nar.
30. 12. 1966, bytem Prostějovičky 79, 798 03.
Ad 9)
V rámci diskuze se členové spolku detailně zabývali programem Hodových hrátek 2016 a Čtvrtmaratonu „MEZI
LESY“ 2016.

Ad 10)
Členská schůze byla ukončena ve 21.00 hod.
Tento zápis potvrzující průběh a hlasování členské schůze dne 1. 5. 2016 je vyhotoven a podepsán členy rady a
bude přiložen spolu s aktualizovaným zněním stanov k návrhu na zápis změn do veřejného rejstříku v souladu
se zákonem č. 304/2012 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, v účinném znění a zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

V …………………………….. dne …………………………

………………………………………………………
Ing. Karel Janeček, MBA, MSc.
předseda zasedání členské schůze

………………………………………………………
Kateřina Janečková
člen Rady

………………………………………………………
Mgr. Jana Suchánková
člen Rady

………………………………………………………
Mgr. Petr Růžička
člen Rady

