Stanovy spolku Maracaibo, z.s.
Článek I.
1)
2)
3)
4)
5)

Název spolku je: MARACAIBO, z.s.
Sídlem spolku je: Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě
Kontaktní adresa je: Anna Kopečková, Purkyňova 463/11, Žďár nad Sázavou, 591 02
Spolek je založen ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. V platném znění.
Spolek je právnickou osobou
Článek II.

1) Cílem spolku je celoroční práce na Žďársku a Novoměstsku, pořádání letního
dětského tábora.
2) Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích.
Článek III.
1) Členství ve spolku vzniká zápisem do knihy členů spolku a zaplacením členského
příspěvku.
2) O zápisu nového člena do knihy členů rozhoduje pouze sněm.
3) V případě, že člen spolku neuhradí členský příspěvek do 31. prosince, bude mu další
rok členství pozastaveno. V takovém případě jsou mu pozastavena všechna práva
spojena s členstvím ve spolku.
4) Členství ve spolku zaniká vymazáním z knihy členů spolku. O zrušení členství může
rozhodnout sněm. Při zániku členství nevzniká členu nárok na jakýkoli vypořádací
podíl.
5) Každý člen platí roční členský příspěvek ve výši 50 Kč, kdy tento je splatný k 31.
prosinci příslušného roku.
6) Členský příspěvek je splatný nejpozději do konce daného kalendářního roku, v němž
je příspěvek započítán.
Článek IV.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Orgány spolku jsou: sněm a předseda.
Nejvyšším orgánem spolku je sněm a je svoláván předsedou nejméně jedenkrát ročně.
Výkonným a statutárním orgánem spolku je předseda, který je volen sněmem.
Rozhodnutí předsedy vždy podléhají schválení sněmu.
Předseda předkládá sněmu zprávu o hospodaření.
Orgány přijímají svá usnesení nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Sněm je
usnášení schopný, účastníli se ho alespoň jedna třetina členů spolku.

Článek V.
1) Spolek samostatně hospodaří se svým majetkem.
2) Členové spolku za závazky spolku v průběhu existence spolku ani neodpovídají ani
neručí.
3) Spolek může samostatně podnikat a to v souladu s obecně platnými předpisy.
4) Hospodářské výsledky spolku neslouží k výdělečné činnosti členů spolku.
5) V případě zániku spolku se jeho aktiva a pasiva rozdělí rovnoměrně mezi členy
spolku.
6) Spolek vede účetnictví o stavu majetku, příjmech a výdajích podle obecně závazných
předpisů.
7) Vyúčtování schvaluje sněm.
Článek VI.
1) Usnesení o zániku nebo sloučení spolku s jiným subjektem může přijmout pouze
sněm.
2) Změny ve stanovách může provést pouze sněm.
Článek VII.
1) V případě zániku nebo sloučení spolku dojde k vypořádání majetku spolku tak, že
tento bude rozdělen mezi členy spolku.
2) Rozdělení majetku bude provedeno poměrně a to tak, že každý člen spolku dostane
poměrnou část z majetku spolku a to v poměru délky jeho aktivního členství k délce
trvání spolku, kdy délka existence spolku bude počítaná ode dne platnosti těchto
stanov.
3) Rozdělení mezi jednotlivé členy bude provedeno tak, že majetek, který bude spolek ke
dni zániku mít, bude vydělen součtem délky trvání členství všech členů počítáno ode
dne platnosti těchto stanov ke dni zániku spolku a následně připadne každému členu
tato část násobená počtem délky trvání jeho členství ode dne platnosti těchto stanov.
Článek VIII.
1) Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 1.11.2015.
2) Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení a tímto dnem končí platnost
stanov z roku 2007.
V Novém Městě na Moravě, dne 1.11.2015

………………………………………………..
Anna Kopečková, nar. 6.8.1990
předseda

