Stanovy spolku Myklíč, z.s.
Čl I. — Název a sídlo
I.1.

Název spolku: Myklíč, z.s.

I.2.

Sídlo spolku: Přelouč

Čl II. — Charakter spolku
II.1.

Hlavním cílem spolku a budovaného centra je aktivní podpora
a posílení potřeby reálného setkávání, navazování a posilování
mezilidských vztahů a sociálních vazeb, a překonávání
společenských a mezilidských bariér.

II.2.

Chceme aktivně podporovat důležitost skutečných prožitků
napříč všemi generacemi ve společnosti, kde nás stále více
obklopuje a pohlcuje virtuální způsob života, virtuální
komunikace a vztahy, a je zřejmá absence přímých sociálních
kontaktů a vazeb.

II.3.

Chceme působit
a) v oblastech, které souvisí s podporou aktivního a
smysluplného trávení volného času dětí, jejich rodičů a
prarodičů, dospělých a seniorů,
b) v rozvoji aktivit, které podporují maminky či otce na
rodičovské dovolené a mladé rodiny,
c) přispět ke snižování míry možného sociálního vyloučení rodin
s menšími dětmi z hodnotného společenského a kulturního
života,
d) posilovat mezigenerační vztahy (děti + senioři)
e) podporovat multikulturní aktivity na posílení sociální
integrace zahraničních skupin
f) svou činností a akcemi se chceme spolupodílet na zviditelnění
města Přelouče a jeho okolí, které má svou bohatou historii,
významné osobnosti i místa.
g) Kromě akcí pro členy a veřejnost chceme pořádat přednášky,
semináře, výlety, interaktivní výstavy a expozice.

Čl III. — Účel spolku
III.1.

Základním účelem spolku je:
Působení a činnost vedoucí ke zkvalitnění a upevnění
mezilidských vztahů v našem městě a okolí, a vytvoření
smysluplného a příjemného místa pro setkávání, organizování
společných aktivit, společných akcí a volnočasových kroužků,
výchova a vzdělávání dětí, rodičů, dospělých a seniorů.

III.2.

Vedlejší činnost spolku:
S ohledem na skutečnost, že pro zajištění výše uvedeného
účelu spolku bude potřeba značných finančních prostředků,
bude vedlejší činností spolku rovněž hospodářská činnost,
spočívající v podnikání, která by měla podpořit výše uvedené
hlavní cíle spolku, jeho činnost a naplnění jeho poslání (např.
obchodní činnost, pronájmy a pod.), a zprostředkování a
zajištění odborné pomoci (např. psycholog, speciální pedagog,
právník, účetní, daňové poradenství, pomoc při jednání s úřady,
pomoc při zajištění chodu domácnosti potřebným apod.).
Vedlejší činnost spolku bude vykonávána na základě
ohlašovací živnosti – Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 a 3 živnostenského zákona.

Čl IV. — Formy činnosti
IV.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) organizace a realizace volnočasových kroužků, klubů a aktivit
pro děti, dospělé a seniory,
b) organizace a realizace příměstských táborů a pobytů pro děti,
dospělé a seniory,
c) organizování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
d) pořádání přednášek, odborných seminářů, vzdělávacích aktivit
e) zajištění odborné pomoci
f) pořádání tématických výletů a exkurzí

g) pořádání výstav a expozic
h) organizování odborných stáží či výměnných pobytů
i) zajištění a zprostředkování odborné pomoci

Čl V. — Nejvyšší orgán
V.1.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.

V.2.

Členská schůze je svolávána dle potřeby.

V.3.

Členská schůze především:
a) přijímá členy,
b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
c) volí a odvolává statutární orgán,
d) rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o změnách stanov,
f) rozhoduje o případném zániku spolku.

V.4.

Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné
formě nebo s využitím technických prostředků. Vnitřní předpis
spolku stanoví podmínky a pravidla takového usnášení.

Čl VI. — Statutární orgán
VI.1. Statutárním orgánem spolku je Výbor.
VI.2. Výbor je tříčlenný.
VI.3. Členové Výboru jsou voleni na dobu neurčitou, dokud nejsou
členskou schůzí odvolání, či pozbydou členství ve spolku.
VI.4. Každý člen výboru jedná za spolek samostatně.

Čl VII. — Členství ve spolku
VII.1. Členství ve spolku je dvojího druhu.
a) Členství hlavní
b) Členství podporovatelské

VII.2. Hlavním členem může být fyzická osoba starší 18 let či osoba
právnická a o jeho přijetí rozhoduje Výbor na základě písemné
přihlášky.
Mezi práva hlavního člena patří především:
a) Účastnit se jednání členské schůze, hlasovat a podílet se svým
hlasem na rozhodování.
b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům členské
schůze.
c) Podílet se na strategickém rozhodování spolku
d) Podílet se na praktické činnosti spolku
Mezi povinnosti hlavního člena patří především
e) Dodržovat stanovy
f) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a
nepodnikat žádné kroky, které by byl v rozporu se zájmy
spolku.
g) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a
přispívat ke zlepšení jeho práce
h) Jsou dále povinni hradit členské příspěvky ve výši určené
členskou schůzi.
VII.3. Podporovatelským členem může být každá fyzický či právnická
osoba.
Mezi práva podporovatelského člena patří především:
a) Účastnit se jednání členské schůze, kdy jejich hlas je při
hlasování tzv. poradní, tímto svým poradním hlasem přispět
k rozhodování spolku.
b) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku
c) Podílet se na praktické činnosti spolku.

Mezi povinnosti podporovatelského člena patří především:
d) Dodržovat stanovy
e) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a
nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
spolku.
f) Jsou dále povinni hradit členské příspěvky ve výši určené
členskou schůzí.
VII.4. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Čl VIII. — Závěrečná ustanovení
VIII.1. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku.
VIII.2. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé
stvrzují svými podpisy.
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