Stanovy spolku
CMJ z.s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo
Spolek „CMJ z.s., (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese:
Roztocká 500, Jilemnice 514 01. Adresa provozovny na adrese Komenského 1, Jilemnice
514 01
Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením.
Čl. 3
Cíle spolku
Hlavním cílem spolku je zajištění informovanosti a sociální inkluze mládeže, seniorů a
veřejnosti.
Čl. 4
Formy činnosti spolku:
a) provozování Informačního centra pro mládež Jilemnice
b) -organizace a zajišťování vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit,
c)--práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
d) práce se seniory
e) pořádání akcí sloužících k prezentaci spolku navenek,
f) pořádání veřejných akcí
g) zajišťování volnočasových aktivit pro neorganizované děti a mládež, členy spolku
i další zájemce včetně jejich rodinných příslušníků
h) publikační činnost
i) pořádání vzdělávacích akcí – besedy, kurzy, semináře a přednášky
j) poskytování informací v rámci činnosti Informačního centra pro mládež dle metodiky
stanovené MŠMT
k) další činnost schválená členskou schůzí nebo výborem
Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání či jiné
výdělečné činnosti. Veškeré aktivity spolku jsou provozovány neziskově, případný výtěžek
činnosti spolku bude použit na činnost spolku.
Čl. 5
Řádné členství
1.--Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm na území České
republiky.

2.--Členství vzniká dnem, kdy výbor 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.
3.--Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
4.--Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného
výboru.
5.--Člen spolku má právo zejména:
a) -účastnit se veškeré činnosti spolku, volit jeho orgány a být volen do těchto orgánů,
b) -posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
c)--předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
6.--Člen spolku je povinen zejména:
a) -dodržovat stanovy, zejména pak hradit členské příspěvky ve výši určené členskou
schůzí a sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce,
b) -plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou či
jednostranným příslibem.
Čl. 6
Čestné a zasloužilé členství
1.--Rozhodnutím členské schůze může být osobě, která význačným způsobem podpořila
cíle spolku, není však jeho řádným členem, udělen titul „čestný člen spolku“. V případě
řádných členů spolku může význačné zásluhy o činnost spolku jeho členská schůze
ocenit titulem „zasloužilý člen“.
2.--Držitelům čestného titulu předá jeho předseda potvrzení o čestném nebo zasloužilém
členství v písemné podobě a zápis o jejich udělení bude zapsán do kroniky spolku na
zvláštní list.
3.--Se zasloužilým ani čestným členstvím nejsou spojeny dodatečné povinnosti vůči
spolku. Čestný člen má právo účasti na schůzích spolku spolu s právem dle čl. 5.5. c)
stanov, není však povinen hradit členské příspěvky ani nemá právo volit či být volen do
orgánů spolku. Zasloužilý člen má shodná práva jako člen řádný a na členské schůzi
právo přednostního slova, a to po dobu, po kterou jeho řádné členství trvá. Po zániku
řádného členství má práva shodná jako čestný člen.
Čl. 7
Zánik členství
1.--Řádné členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve
spolku, dále úmrtím a vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované
porušování stanov. O vyloučení rozhoduje výbor. Proti rozhodnutí výboru má člen
právo odvolat se k členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl
přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení.
2.--V případě úmrtí člena zaniká členství tímto dnem, v případě oznámení o ukončení
členství prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo
oznámení spolku doručeno.

3.--Čestné a zasloužilé členství
vyznamenaného, z něhož
rozhodnutím členské schůze
člen mimořádně závažným
úmyslný trestný čin.

může zaniknout pouze výslovným písemným projevem
je zřejmé, že takto označován být nehodlá, nebo
o jeho odnětí v případě, pokud by čestný či zasloužilý
způsobem jednal proti zájmům spolku nebo spáchal

Čl. 8
Členská schůze
1.--Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
Členská schůze schvaluje:
a) -případné změny stanov,
b) -volí na dvouleté funkční období předsedu spolku a dva další členy výboru –
jednatele a dalšího člena výboru, případně tento výbor či jeho člena odvolává,
c)--stanovuje počet členů kontrolní komise, volí na dvouleté funkční období členy
kontrolní komise, případně tento orgán či jeho člena odvolává,
d) zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
e) -koncepci činnosti spolku na další období,
f) --stanovuje výši členských příspěvků,
g) -jmenuje čestné a zasloužilé členy spolku, rozhoduje o odnětí čestného
a zasloužilého členství a odvolání členů proti rozhodnutím výboru o jejich vyloučení
z jednání,
h) -rozhoduje o zániku spolku.
2.--Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Schůze je usnášeníschopná, pokud se
zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá
výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání.
Tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3.--Pokud členskou schůzi nesvolá výbor spolku, ačkoliv od konání poslední členské
schůze uplynul více než jeden rok, je tak oprávněna učinit kontrolní komise.
4.--Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
Čl. 9
Předseda a výbor spolku
1.--Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí tříčlenný výbor.
2.--Jménem spolku jedná předseda, v případě jeho nepřítomnosti jednatel.
3. Výbor rozhoduje o vyloučení řádného člena.
4. Předseda svolá řádné jednání výboru minimálně jednou za 6 měsíců, toto jednání
může mít i korespondenční (emailovou, nebo elektronickou) formu.

čl. 10
Kontrolní komise
Kontrolní komise kontroluje hospodaření spolku, zejména pak podává své stanovisko
ke zprávám o hospodaření spolku. Je oprávněna vyžádat si ke kontrole účetnictví spolku
nebo jeho část. Členské schůzi i výboru předkládá svá zjištění na vědomí.
Kontrolní komise je 1 nebo 3 členná, na základě rozhodnutí Členské schůze.
Čl. 11
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty
nebo se zdroji získanými z vedlejší hospodářské činnosti. Prostředky vynakládá výhradně
na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
Čl. 12
O zániku spolku rozhoduje členská schůze spolku. Členská schůze v tomto případě
rovněž rozhoduje o způsobu zániku, naložení s majetkem, právy a závazky spolku.
Spolek zanikne výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1.--Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména pak ust. § 214 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb.
2.--Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 18. 2. 2019 a tímto dnem nabývají
účinnosti.

Ověřili
Předseda spolku: ……………………………………..
Jednatel spolku: ……………………………….
Člen Výboru spolku: ……………………………………..

