STANOVY
Za lepší Smíchov z.s.
I.
Základní ustanovení
1. Název spolku je: Za lepší Smíchov z.s.
2. Spolek Za lepší Smíchov z.s. (dále jen „Spolek“) je samosprávným, dobrovolným,
nezávislým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje
společný zájem vyjádřený v těchto stanovách. Spolek se ve své činnosti řídí právním
řádem České republiky a svými stanovami.
3. Sídlem Spolku je Praha
4. Spolek je právnickou osobou, která vzniká zápisem do spolkového rejstříku, dle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
v platném znění.
II.
Poslání a cíle Spolku
1. Základním posláním Spolku je ochrana a trvalé zlepšování životního prostředí,
zlepšení a dlouhodobá udržitelnost kvality bydlení a podpora komunitního a kulturního
života občanů a občanek v lokalitě Smíchov s respektem k historické hodnotě území.
2. K dosažení svých základních poslání a cílů vyjádřených v článku II. odst. 1 těchto
stanov, bude Spolek činit tyto kroky:

a) organizovat veřejné akce na podporu cílů Spolku;

b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů.
III.
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
a) Valná hromada Spolku (dále jen „valná hromada“);
b) Předseda Spolku (dále jen „předseda“);
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku složená ze všech členů Spolku.

3. Předseda Spolku je volený valnou hromadou Spolku s funkčním obdobím v délce
trvání 5 let.
IV.
Valná hromada
1. Valná hromada má povahu nejvyššího orgánu spolku ve smyslu § 247 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dále má povahu členské schůze ve
smyslu § 248 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Valná hromada je kolektivní orgán složený ze všech členů Spolku, kteří májí právo
účasti na valné hromadě a dále právo hlasovat, volit a být volen do volených funkcí na
valné hromadě. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její
svolání požádá alespoň 1/3 členů Spolku, koná se valná hromada nejpozději do 1
měsíce od doručení takového podnětu. Nesvolá-li předseda valnou hromadu do 30 dnů
ode dne doručení takového podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné
hromady na náklady Spolku sám.
3. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění Spolku;
b) rozhoduje o změnách názvu, sídla a symbolice Spolku;
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Spolku;
d) volí předsedu Spolku;
e) rozhoduje o přijetí, vyloučení a pozastavení členství členů Spolku;
f) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Spolku, schvaluje
rozpočet Spolku;
g) stanoví hlavní směry činnosti Spolku pro příští období;
h) schvaluje a vydává případné interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy
ve Spolku;
i) schvaluje výši členských příspěvků a jejich splatnost.
4. Pozvánka na valnou hromadu s jejím programem musí být členům odeslána nejméně
30 dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo a čas konání valné
hromady a dále program jednání valné hromady.
5. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti
nadpoloviční většiny všech členů Spolku. K platnosti usnesení valné hromady je
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku.
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6. Jednání valné hromady zahajuje a řídí předseda Spolku.
V.
Předseda
1. Předseda má povahu statutárního orgánu spolku ve smyslu § 243 a § 244 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Předseda jedná za spolek samostatně.
2. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který zabezpečuje plnění úkolů Spolku
v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Předseda dohlíží na dodržování stanov
Spolku a pečuje o rozvoj Spolku a plnění jeho poslání a cílů. Předseda rozhoduje ve
všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady nebo správní rady,
přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí i v dalších otázkách.
3. Předseda zejména:
a) svolává a vede valnou hromadu;
b) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
c) organizuje a řídí hospodářskou činnost Spolku;
d) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním
směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, obcí a jiných
fyzických a právnických osob;
e) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku Spolku;
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními
Spolky, jinými fyzickými a právnickými osobami;
g) přijímá zaměstnance Spolku a ukončuje s nimi pracovní poměr;
h) k zabezpečení činnosti Spolku vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném
rozsahu;
i) vede seznam členů Spolku;
j) organizačně a fakticky zabezpečuje plnění hlavního cíle a poslání Spolku,
poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině.
4. Prvním předsedou Spolku je Bc. Viktor Veselý, DiS, nar. 28.7.1987

VI.
Společné zásady členství
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1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba
starší 18 let a dále každá právnická osoba, která souhlasí s posláním Spolku. O přijetí za
člena rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout o nepřijetí člena,
pokud rozhodne, že jeho přijetí by mohlo ohrozit plnění poslání a cílů Spolku.
2. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada vždy pro následující kalendářní
rok.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné a nepřechází na právního
zástupce či na dědice.
4. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena na základě jeho žádosti;
b) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení člena
rozhoduje valná hromada;
c) nezaplacením členských příspěvků, a to 90. dnem prodlení s jejich úhradou po
dni vyhlášeném valnou hromadou jako den splatnosti členských příspěvků;
d) úmrtím člena či zánikem právnické osoby - člena;
e) zánikem spolku.
VII.
Práva a povinnosti členů
1. Základní práva řádných členů Spolku jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností aktivit v rámci Spolku, a to
za podmínek stanov Spolku;
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, s právem podílet se na všech
výhodách, které z členství vyplývají;
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, a to podle povahy buď přímo
anebo prostřednictvím zástupce v orgánech Spolku;
d) účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování;
e) volit a být volen do všech volených orgánů Spolku.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) dodržovat stanovy Spolku a základní etické a mravní normy;
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b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku;
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho
činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno;
d) řádně a včas platit členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle
stanov rozhodl;
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
VIII.
Majetek Spolku a hospodaření
1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a) příspěvky členů Spolku;
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti Spolku;
c) státní příspěvky a dotace od obcí a jiných fyzických a právnických osob.
2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O nabývání a pozbývání
majetku Spolku a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje předseda.
3. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti Spolku rozděluje valná hromada
s přihlédnutím k potřebám a zájmům Spolku.
IX.
Závěrečné ustanovení
1. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku a tímto dnem nabývají tyto
stanovy účinnosti
2. Změna těchto stanov musí být schválena valnou hromadou Spolku. Schválením
změna nabývá platnosti, účinnosti pak dnem vložení stanov do sbírky listin rejstříku
spolků.
3. Ve věcech těmito stanovami výslovně neupravených se právní poměru Spolku řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V Praze dne 28.6.2018

1. Bc. Viktor Veselý, DiS, Strakonická 21/1424, 150 00 Praha 5, 28.7.1987, Praha,
RČ: 870728/0439

5

2. Mgr. Daniela Vašíčková, roz. Vašíčková, Biskupcova 1643/37, 130 00 Praha 3,
6.8.1981, Moravská Třebová, RČ: 815806/3496

3. MUDr. Zora Venclíková, roz. Maříková, Na Plzeňce 4, 150 00 Praha 5,
24.11.1945, Praha, RČ: 456124087

4. Ing. Arch. Andrej Lopatin, Na Plzeňce 4, 150 00 Praha 5, 21.9.1981, Leningrad,
RČ: 810921/9910

5. Ing. Vojtěch Cuchý, Strakonická 1564/23, 150 00 Praha 5 nar. 7.7.1982, Praha,
RČ: 820707/0692

6. Ing. Jana Lastivková, Strakonická 1564/23, 150 00 Praha 5, nar. 21.5.1968,
Praha, RČ: 685521/0692
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