Stanovy Javornického rozvojového spolku
§1 – Název a sídlo spolku
Název spolku zní:

Javornický rozvojový spolek

Sídlem spolku je:

Javorník 42, 384 73 Vacov

§ 2 – Právní postavení spolku
(1) Javornický rozvojový spolek (dále jen „spolek“) je samosprávným a dobrovolným svazkem členů
vedených společným zájmem spočívajícím v naplňování účelu spolku popsaného dále v § 3
těchto stanov.
(2) Spolek je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a odpovídající za
porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové spolku neodpovídají za závazky spolku.
(3) Spolek vznikl dne 6. srpna 2007 jako občanské sdružení podle zákonem č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, v platném znění. Podle ustanovení § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, se spolek počínaje dnem 1. 1. 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení
§ 214 a násl. občanského zákoníku.
§ 3 – Účel spolku
(1) Hlavní činností spolku je:

podpora a iniciace akcí v oblasti cestovního ruchu zejména se zaměřením na oblast
Javorníku na Šumavě,

podpora rozvoje destinačního managementu,

realizace aktivit směřujících do oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty cílových skupin
v oblasti cestovního ruchu a šetrné turistiky,

vytváření prostředí vzájemné diskuze a porozumění v oblasti kulturně-společenských
aktivit,

zastupování třetích osob (členů spolku) ve věcech společného zájmu,

publikační a prezentační činnost spojená s aktivitami spolku,

iniciace partnerství v oblasti pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí se
zaměřením na cestovní ruch,

podpora přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu,

prezentace turistické oblasti Javorník na Šumavě a Jihočeského kraje,

vytváření partnerství v cestovním ruchu,

příprava a podpora informačního servisu o cestovním ruchu,

tvorba programů a produktů cestovního ruchu,

podpora cykloturistiky a lyžování.
(2) Vedle hlavní činnosti popsané v odst. 1 tohoto článku stanov může spolek vyvíjet též vedlejší
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel
v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití majetku spolku.
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§ 4 – Členství, členská práva a povinnosti
(1) Členem spolku se může být fyzická nebo právnická osoba. Je-li členem spolku právnická osoba,
zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
(2) Členové spolku se podle výše příspěvku a tomu odpovídající váhy hlasů při rozhodování na
valnému shromáždění rozdělují do následujících kategorií:
a)
malý člen,
b)
střední člen a
c)
velký člen.
(3) Člen spolku je oprávněn změnit kategorii svého členství ve smyslu odst. 2 tohoto článku stanov
za následujících podmínek:
a)
úmysl změnit kategorii členství musí být předem písemně oznámen představenstvu,
b)
jde-li o změnu od velkého člena ke střednímu nebo od středního k malému, nabývá
změna účinnosti počínaje následujícím kalendářním rokem,
c)
nejde-li o případ dle písm. c), nabývá změna účinnosti dnem zaplacení doplatku
členského příspěvku do výše, která odpovídá nové kategorii členství.
(4) Členství ve spolku vzniká přijetím za člena. O přijetí za člena rozhoduje valné shromáždění, a to
na základě písemné přihlášky adresované spolku. V přihlášce musí uchazeč o členství zvolit jednu
z kategorií členství dle odst. 2 tohoto článku stanov. Přihlášku předkládá valnému shromáždění
představenstvo. Nebude-li valným shromážděním rozhodnuto jinak, vzniká členství dnem, kdy
bylo o přijetí člena rozhodnuto. Nový člen spolku je povinen uhradit členský příspěvek nejpozději
do 5 (pěti) pracovních dnů poté, co se dozví o svém přijetí.
(5) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se
stane členem spolku.
(6) Spolek vede seznam členů. Za vedení seznamu členů odpovídá představenstvo. Seznam členů
spolku se vede elektronicky, je přístupný členům spolku u představenstva spolku a nebude
uveřejněn. Představenstvo provede zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku do 30 dnů
poté, co se o důvodu provedení zápisu či výmazu dozví. Pro potvrzení s výpisem ze seznamu
členů platí ustanovení § 236 občanského zákoníku.
(7) Člen spolku má zejména následující práva:
a)
právo účasti a hlasování na zasedání valného shromáždění spolku,
b)
právo navrhovat a volit členy představenstva spolku,
c)
jde-li o člena, který je fyzickou osobou, právo být zvolen do představenstva spolku,
d)
jde-li o člena, který je právnickou osobou, právo nominovat člena svého statutárního
orgánu – fyzickou osobu – do představenstva spolku,
e)
právo na informace o hospodaření spolku a o nakládání s prostředky spolku,
f)
právo na výhody, které jsou členům spolku poskytovány na akcích pořádaných
spolkem.
(8) Člen spolku má zejména následující povinnosti:
a)
povinnost platit členské příspěvky za podmínek uvedených v § 5 těchto stanov,
b)
povinnost dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
c)
přispívat podle svých možností k naplnění účelu spolku,
d)
povinnost nepoškozovat svým jednáním zájmy spolku nebo jeho dobré jméno.
(9) Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, smrtí člena – fyzické osoby nebo zánikem
člena – právnické osoby bez právního nástupce. Členství zaniká též nezaplacením členského
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příspěvku, a to dnem, kdy marně uplyne lhůta pro jeho zaplacení dle těchto stanov; výzva
k zaplacení příspěvku v dodatečné lhůtě, ani upozornění na možnost zániku členství se
nevyžaduje.
(10) Na postup při vyloučení člena spolku se použije ustanovení § 239 až 242 občanského zákoníku. O
vyloučení člena rozhoduje představenstvo spolku. O přezkoumání vyloučení člena rozhoduje
valné shromáždění.
§ 5 – Členské příspěvky
(1) Členský příspěvek se platí jednou ročně a činí v závislosti na kategorii členství:

1.000 Kč pro kategorii malého člena,

5.000 Kč pro kategorii středního člena a

20.000 Kč pro kategorii velkého člena.
(2) Členský příspěvek je splatný každoročně ke dni 31. března.
§ 6 – Orgány
Spolek má tyto orgány:
1) valné shromáždění a
2) představenstvo.
§ 7 – Valné shromáždění
(1)

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku. Právo účastnit se valného shromáždění a
hlasovat na ni mají všichni členové spolku.

(2)

Do působnosti valného shromáždění náleží:
a)
určení hlavního zaměření činnosti spolku,
b)
rozhodování o změně stanov spolku,
c)
schvalování výsledku hospodaření spolku,
d)
volba a odvolání členů představenstva, hodnocení činnosti představenstva a
jeho členů a rozhodování o jejich odměňování,
e)
rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

(3)

Valné shromáždění si k rozhodnutí může vyhradit jakoukoli otázku.

(4)

Valné shromáždění svolává k zasedání představenstvo spolku nejméně jedenkrát do roka.

(5)

Valné shromáždění se svolává písemnou pozvánkou zaslanou všem členům spolku nejméně
20 (dvacet) dní přede dnem konání valného shromáždění. Písemná forma je zachována, je-li
pozvánka zaslána poštou nebo e-mailem na poštovní či e-mailovou adresu člena uvedenou
v seznamu členů spolku. Pozvánka musí obsahovat místo a čas konání valného shromáždění a
navrhovaný program. Na písemnou žádost více než 30 % členů je představenstvo povinno do 60
(šedesáti) dnů od doručení žádosti svolat mimořádné zasedání valného shromáždění
s programem navrženým v písemné žádosti.

(6)

Valné shromáždění je usnášeníschopné, jsou-li přítomni členové spolku, jejichž hlasy tvoří
alespoň 50 % všech hlasů členů spolku. K přijetí usnesení valného shromáždění je třeba souhlas
nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
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(7)

Při hlasování na valném shromáždění má každý malý člen 1 hlas, každý střední člen 3 hlasy a
každý velký člen 10 hlasů.

(8)

Valné shromáždění zvolí na počátku zasedání předsedu zasedání. Do jeho zvolení řídí
zasedání předseda spolku nebo jím pověřený člen představenstva či v jeho nepřítomnosti
nejstarší člen spolku. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen v pozvánce,
ledaže se valné shromáždění usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla
zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se
souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

(9)

Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valného shromáždění do 30 (třiceti) dnů
od ukončení valného shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo,
kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valné shromáždění zvolila, jaká
usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Součástí zápisu je prezenční listina, do níž se zapisují
členové spolku přítomní na zasedání valného shromáždění.

(10)

V případě, že svolané valné shromáždění nebylo schopno se usnášet, může být svoláno
náhradní zasedání valného shromáždění za podmínek uvedených v § 257 občanského zákoníku.

§ 8 – Představenstvo
(1) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolku. Představenstvo má tři členy, a to
předsedu, místopředsedu a člena představenstva. Členy představenstva volí a odvolává valné
shromáždění. Při volbě valné shromáždění též určí, kdo z členů představenstva bude vykonávat
funkci jeho předsedy a místopředsedy. Funkční období členů představenstva je 3 (tři) roky.
(2) Představenstvo zejména řídí činnost spolku, odpovídá za jeho hospodaření, za tvorbu a plnění
rozpočtu, plánuje činnost spolku, přijímá přihlášky zájemců o členství ve spolku, svolává
členskou schůzi v případech určených zákonem nebo těmito stanovami a zastupuje spolek
navenek.
(3) Zastupovat spolek navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Při
písemném jednání za spolek připojí jednající členové představenstva k názvu spolku svůj podpis.
(4) Jednání představenstva svolává a řídí předseda nebo jím pověřený člen představenstva.
Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva. Zápis je
přístupný všem členům spolku.
§ 9 – Zásady hospodaření
(1) Spolek hospodaří vždy s vyrovnaným rozpočtem. Spolek nesmí přijímat půjčky, úvěry nebo se
jinak zadlužovat bez předchozího souhlasu valného shromáždění.
(2) Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
(3) Hlavním příjmem spolku jsou členské příspěvky, dary a dotace či příspěvky od státu, nadací,
fondů a dalších institucí. Dalšími příjmy jsou poplatky od účastníků akcí připravených spolkem
nebo příjmy z poskytnutých služeb.
(4) Zisk spolku musí být použit na podporu činnosti spolku v rámci jeho účelu.
§ 10 – Závěrečná ustanovení
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Spolek nezřizuje pobočné spolky. Spolek vznikl na dobu neurčitou. O zrušení spolku rozhoduje valné
shromáždění.

Předseda představenstva spolku svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené stanovy představují úplné
aktuální znění stanov Javornického rozvojového spolku, jak bylo schváleno valným shromážděním
spolku dne 13. 11. 2015.
V Javorníku dne 13. 11. 2015
__________________________
Ing. Vlastimil Frič,
předseda představenstva
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