Brdský zálesák
Mníšek pod Brdy
Stanovy spolku
Čl. I
Název a sídlo
Brdský zálesák (dále jen „spolek“) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské
kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Čl. II
Právní poměry
Spolek je dobrovolné, volnočasové, nezávislé a nepolitické sdružení dětí, mládeže a
dospělých.
Čl. III
Účel spolku
Spolek má za cíl sdružovat děti, mládež a dospělé se zájmem o aktivity v přírodě,
společenské dění ve Středočeském kraji a podporovat tak jejich zájmy, rozvoj a vhodné
využití volného času. Spolek nabízí výchovně vzdělávací činnosti pro děti, mládež a dospělé
v jejich volném čase, vždy v souladu s hodnotami a pravidly společnosti.
Čl. IV
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména těmito činnostmi:
a) organizace pravidelných schůzek dětského oddílu, jejichž náplní je všestranná činnost
podporující rozvoj účastníků těchto schůzek,
b) organizace pravidelných výletů do přírody, případně za jinými sportovními aktivitami
c) pořádání letních dětských táborů
d) pořádání případně účast spolku na kulturních a společenských akcích
Čl. V
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba, občan ČR:
a) starší 15-ti let, (dále „člen spolku“),
b) který souhlasí s cíli organizace a chce se podílet na jejich realizaci,

c) který složil členský příspěvek.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky, členskou schůzí
spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku
se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Každý člen spolku
musí před přijetím do spolku složit zkoušku zdatnosti. V případě, že neuspěje, má nárok
na opakování zkoušky nejdéle však do jednoho roku od přijetí, v případě dalšího
neúspěchu se nemůže dále účastnit činnosti v organizaci.
3. Po vzniku členství je členovi
s identifikačním číslem člena.
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4. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit, být volen a navrhovat kandidáty na hlavního náčelníka spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku,
e) využívat k činnostem majetek spolku,
f) být informován o všech akcích pořádaných spolkem
g) vystoupit ze spolku
5. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) dodržovat provozní řád spolku,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy spolku,
d) podílet se, podle svých možností a zájmu, na plnění cílů a úkolů organizace,
e) složit členský příspěvek,
f) řádně dbát o svěřený majetek organizace a nést za něj plnou zodpovědnost.
6. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
b) úmrtím člena,
c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku,
e) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen jakkoli proviní proti zájmům
spolku a vědomě poškozuje činnosti spolku, porušuje stanovy, případně z jiného
důvodu stanoveného zákonem.
7. Vyloučený člen spolku má právo po jednom roce žádat o přijetí, o kterém pak rozhoduje
členská schůze.
8. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis
a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při
jakékoliv změně podstatných údajů.

9. Ukončením členství zanikají také veškerá práva a povinnosti již bývalého člena spolku.
Člen spolku je také povinen při ukončení jeho členství vrátit veškerý majetek spolku
nazpět, v případě, že tak neučiní je spolek oprávněn požadovat adekvátní finanční
náhradu za materiál, který bývalý člen nevrátil. Pravidla půjčování materiálu jsou
popsány v provozním řádu organizace.
Čl. VI
Člen dětského oddílu
Spolek je zaměřen na organizování činností ve volném čase dětí a mládeže. Spolek
zřizuje oddíl případně oddíly podle zaměření, činnosti, věku nebo pohlaví dítěte.
Členem dětského oddílu zřizovaného spolkem se může stát každý chlapec nebo děvče ve
věku 6 – 15 let. K členství v dětském oddílu je nutný písemný souhlas rodičů nebo
zákonného zástupce. Členství vzniká dle provozního řádku spolku.
1. Práva členů dětského oddílu:
a) účastnit se činnosti spolu a všech akcí pořádaných spolkem
b) vystoupit z oddílu
2. Povinnosti člena dětského oddílu:
a) aktivně a pravidelně se podílet na činnosti oddílu
b) řádně dbát o svěřený majetek organizace
c) řádně a včas platit stanovený členský příspěvek
Čl. VII
Orgány spolku
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) předseda, dále („hlavní náčelník“).
Čl. VIII
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) schvaluje provozní řád spolku a změny tohoto provozního řádu
c) volí hlavního náčelníka a odvolává jej,
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
e) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
f) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování klubovny spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného
orgánu spolku. Co to je J
3. Zasedání členské schůze je svoláváno hlavním náčelníkem spolku podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Hlavní náčelník je povinen svolat do jednoho měsíce
členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku.
Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo
elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na
později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději jeden kalendářní
týden před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li
v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen spolku má při rozhodování jeden hlas;
hlasy členů spolku si jsou rovny. Hlavní náčelník spolku má právo veta a rozhodnout o
jakékoli záležitosti jinak než rozhodla členská schůze. V případě, že s návrhem souhlasí
sto procent členů spolku, nemůže pak hlavní náčelník právo veta uplatnit. Rozhodnutí
hlavního náčelníka pak lze přehlasovat v případě, že sto procent členů spolku souhlasí
s podaným návrhem.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání
členské schůze spolu s podpisem hlavního náčelníka.
Čl. IX
Hlavní náčelník
1. Hlavní náčelník je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku,
včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, Za spolek může
jednat rovněž hlavním náčelníkem písemně zmocněný člen.
2. Hlavní náčelník je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Hlavní náčelník se funkce ujímá
den následujícího po dni volby.
3. Hlavní náčelník je povinen:
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 těchto stanov,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku.
Čl. X
Odměny
Činnost ve spolku v rozsahu těchto stanov a případně provozního řádu, je dobrovolná. Každý
člen spolku je tedy srozuměn, že veškeré jím prováděné činnosti ve spolku jsou bez
jakéhokoli nároku na odměnu ať už finančního nebo věcného charakteru.

Čl. XI
Financování a hospodaření spolku
1. Spolek svou činnost bude financovat členskými příspěvky, výdělečnými brigádami,
sponzorstvím fyzických nebo právnických osob.
2. Zprávu o hospodaření spolku, předkládá jeho hlavní náčelník vždy každý rok na členské
schůzi.
Čl. XII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku rozhoduje o vypořádání majetku poslední ustanovená členská
schůze. Více jak 50% členů musí hlasovat pro jeden návrh.
Čl. XIII
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou vydávány v jednom vyhotovení.
2. Stanovy jsou účinné od 1.12.2014 a vchází v platnost schválením členskou schůzí a
schválením změn na ministerstvu vnitra ČR.
3. Spolek je registrován ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSC/1-7747/91-R, registrace
proveden dne 24.9.1991
V Mníšku pod Brdy dne 1. 11. 2014

