STANOVY
spolku Zlatobýl
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Název spolku je Zlatobýl, z. s.
(2) Spolek sídlí v Nové Vsi nad Popelkou. Adresa sídla spolku je Nová Ves nad Popelkou 248, 512 71,
Nová Ves nad Popelkou.
(3) Ideově vycházíme z antroposofického pohledu na svět, kde je každý člověk vnímán jako
jedinečná nezastupitelná bytost, která přichází na Zem s určitým úkolem.
(4) Účelem spolku je vytvářet prostor, ve kterém se lidé z různých sociálních a věkových skupin
mohou vzájemně provázet na cestě k zodpovědnému a láskyplnému převzetí svých úkolů, a to
skrze vědomou zemědělskou, řemeslnou, uměleckou a terapeutickou činnost. Účelem spolku je
podporovat přirozené životní procesy na Zemi.
(5) Hlavní činností spolku je provozování bylinných terapeutických zahrad podle biodynamických
principů a společenského a kulturního centra v Nové Vsi nad Popelkou.
(6) Spolek může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost za účelem podpory hlavní činnosti spolku.
(7) Orgány spolku jsou členská schůze, kolegium a výbor. Členská schůze je nejvyšším orgánem
spolku. Kolegium je výkonným orgánem spolku. Výbor je statutárním orgánem spolku.
Článek 2
Členství ve spolku
(1) Členem spolku může být fyzická starší 21 let, která souzní s ideou spolku a souhlasí
se stanovami spolku. O přijetí nového člena rozhoduje členská schůze. Písemnou přihlášku
ke členství přijímá člen výboru a na nejbližší členské schůzi ji předloží k projednání.
(2) Člen spolku má právo
a) podílet se na činnosti spolku,
b) účastnit se členské schůze a kolegia,
c) volit orgány spolku a být do nich volen,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a
e) s ohledem na své finanční možnosti a životní situaci navrhnout jinou výši a splatnost svého
individuálního členského příspěvku, než je výše a splatnost obecného členského příspěvku
stanoveného členskou schůzí.
(3) Člen spolku je povinen
a) jednat a rozhodovat svým srdcem a podle zdravého selského rozumu,
b) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s účelem a ideou spolku,
c) řídit se rozhodnutími orgánů spolku,
d) podílet se přiměřeně svým možnostem na činnosti spolku,
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e) účastnit se členské schůze a
f) platit členské příspěvky.
(4) Členství zaniká
a) doručením písemného oznámení členovi výboru, nebo
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena.
Článek 3
Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
(2) Členská schůze
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
b) rozhoduje o přijetí nového člena spolku,
c) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
d) volí a odvolává členy výboru,
e) stanovuje výši a splatnost obecného členského příspěvku,
f) schvaluje výši a splatnost individuálního členského příspěvku,
g) stanovuje zásady hospodaření spolku,
h) vykonává kontrolu nad činností spolku a jeho hospodařením,
i) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
j) rozhoduje o sloučení nebo splynutí s jiným spolkem nebo o zrušení spolku,
k) rozhoduje o naložení se zbylým majetkem spolku při jeho zrušení a
l) usnáší se o přednesených návrzích.
(3) Zasedání členské schůze svolává kolegiem delegovaný člen výboru nejméně jednou za rok.
Zasedání musí být svoláno nejméně 30 dnů přede dnem jeho konání. Pozvánka na zasedání
členské schůze musí obsahovat alespoň místo, čas a pořad zasedání.
(4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku. Nesejde-li se většina
členů spolku, svolá delegovaný člen výboru nejpozději do 15 dnů náhradní zasedání členské
schůze, které se musí konat do 30 dnů od předchozího zasedání. Na náhradním zasedání může
členská schůze projednávat pouze záležitosti zařazené na pořad předchozího zasedání.
Náhradní členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku.
(5) K přijetí usnesení členské schůze je potřebný souhlas většiny přítomných členů.
(6) Kdo zahájí zasedání členské schůze, ověří jeho usnášeníschopnost a zajistí volbu jeho předsedy
a zapisovatele. Členská schůze může schválit jiné pořadí projednávání ohlášených bodů.
Předseda vede zasedání podle ohlášeného nebo schváleného pořadu.
(7) Na konci zasedání zapisovatel přečte své zápisky. Přítomní členové mohou zápisky doplnit nebo
opravit. Před ukončením zasedání členská schůze schválí zápisky z jednání. Zapisovatel do 30
dnů zajistí vyhotovení zápisu.
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Článek 4
Kolegium
(1) Kolegium je výkonným orgánem spolku a tvoří ho všichni členové spolku.
(2) Kolegium řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi a rozhoduje ve věcech, které nespadají
do působnosti členské schůze.
(3) Kolegium se schází alespoň jednou týdně. Jednotlivé týdenní termíny si kolegium stanoví
předem, přehled termínů rozešle všem členům spolku. V přehledu musí být uvedeno alespoň
datum, čas a místo konání kolegia.
(4) Kolegium je usnášeníschopné jsou-li přítomni alespoň 3 členové spolku.
(5) K přijetí usnesení kolegia je potřebný souhlas většiny přítomných členů, nejméně však alespoň
tří členů.
(6) Na začátku kolegia je zvolen zapisovatel, který kolegium řídí a neprodleně po kolegiu vyhotoví
zápis z kolegia, který rozešle všem členům spolku.
Článek 5
Výbor
(1) Výbor je statutárním orgánem spolku a tvoří ho tři volení členové spolku.
(2) Členy výboru volí a odvolává členská schůze. Funkční období člena výboru je pětileté a končí
uplynutím funkčního období, doručením písemného oznámení o odstoupení z funkce
některému z dalších členů výboru, kolegiu nebo členské schůzi, anebo odvoláním z funkce
členskou schůzí.
(3) Každý člen výboru zastupuje spolek samostatně.
(4) Člen výboru může udělit jinému členovi spolku plnou moc k zastupování spolku pro určitý
vymezený úkon nebo okruh úkonů.
Článek 6
Způsob naložení se zbylým majetkem při zrušení spolku
(1) O naložení se zbylým majetkem při zrušení spolku rozhoduje členská schůze.
(2) Pokud členská schůze nerozhodne o naložení se zbylým majetkem spolku, převede se zbylý
majetek spolku bezúplatně na jiný spolek, ústav, sociální družstvo, obecně prospěšnou
společnost, nadaci, nadační fond, anebo jinou státní či nestátní neziskovou organizaci
se stejným, obdobným či blízkým účelem a ideou spolku.
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