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1. Název organizace: Rybářský spolek TRNÁVKA ldálejen
2. Sídlo spolku: Lipová 93 ,53501 Trnávka , okres Pardubice,
3, Působnost spolku na územíČeskérepubliky.

Cl.

spolek/

2

předmět činnosti a cíle sdružení
1, Chránit přírodu, čistotu vod a životníprostředí.
2, UdrŽha, ochrana a využíváníareálu rybníku v k.ú. Trnávka v rámci svěřených
konrpetencí (chov, lov a ochrana ryb, apod.)
3. Aktivně se podílet na zlepšování kulturního života občanůobce Trnávka.

Ui. J

\lgnik č|enství

i.
2.

3,

4
5,
ó

Členstvíspolku je dobrovolné, a o přijetí nového člena rozhoduje členská

schůze,
Členem se mŮŽe stát občan starší15-ti let, který souhlasí s ustanovením stanov
spolku.
Nový Člen spolku podá písemnou přihlášku. Členi zaplatíčlenskýpříspěvek za
každý rok, a to nejpozději do 1, května.
MládeŽ nrŮže být organizována od 10 let a to pod vedením určenéhočlena.
Nezbytnou podmínkou členstvíjezaplacení členskéhopříspěvku,
DoKlac]enr o člensťvíjeplatný člensky prŮkaz.

Cl, 4,
§"&nák^

1

č!ensťví

Cle nsťví ve

a/ vystoupením
n/ vyloučením

spolku zaniká:

c/vyškrtnutím
d/ úmrtíčlena
eizrušením spolku
2. Clen můžepo dobrovolném rozhodnutívystoupit ze spolku
3. Clenská schŮze mŮže vyloučit člena, kteryi zvláště hrubě porušil tyto stanovy,'
4. Členstvívespolku zaniká vyškrinutím při nezaplacení členskénopříspěvxu.
5, O vylouČenÍ,vyŠkrtnutíčlenaspolku, nebo zrušeníspolku rozhoduje členská
schůze.

C|. 5

práva členů

1.
2.

3

4.

Čten má právo účastnitse akcí pořádaných spolkem.
Použrvat výhod poskytovaných spolkem.
Cleni mají právo účastina členských schůzích k projednánívšech otázek
týkajícíchse spolku a hlasovat o nich,
Volit a být volen do orgánů spolku.

Cl. 6

Forrinnosti členů

r.
2,
f
J,

4,
5.
6.

x,

Clen má povinnost dodržovat stanovy spolku a podřídit se rozhodnutím výboru
a plnit jeho ustanovení.
Odpovědně vykonávat svěřené funkce,
Aktivně přispívat ke stálému zlepšováníčinnostispolku a být příkladem mládeži.
Dbát na ochranu vod a životníhoprostředí.
ŘaOně a včas platit čIensképříspěvky.
Chránii majetek spolku.
Vyvarovat se vŠeho , co by poškozovalo dobré jméno spolku , narušovalo kažen
a vzájemný respekt členůspolku
.

C1.7

#ngány

r.

Orgány spolku jsou:
a/ členská schůze
b/ výbor
cl dozorčíkomise

Cl. B

členská schůze

1.
2.

Členská schůze je nejvyššímorgánem spolku. Tvoří ho všichni Členovó spolku.
Členskou schůzi svolává jednou za rok výbor. Mimořádná členská schŮze se
svolává na žádost minimálně třetiny všech ČlenŮ nebo na žádost výboru,
3. Členská schůze volía odvolává výbor, mění, projednává, upravuje, schvaluje
stanovy.
4. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za celý rok a
schvaluje plán činnosti a rozpočet na příštírok.
5, Členská schůze stanovívýšičlenskéhopříspěvku a dalšíchpříspěvkŮ a zpŮsob
jelich placení,
(; Členská schůze projednává zprávu kontrolní a revizí komise.
7. Členská schůze rozhoduje o zrušeníspolku.
8. Členská schůze přijímá nové členy.
9. Členskou schůzi svolává předseda výboru nebo pověřený člen výboru,
lo. Rozhodování členskéschůze je přijato pokud pro něj hlasovala nadpoloviČní
vě|šina přítomných členů.

Cl, 9

t/ýbor

1
2,

3,
4.
5,
6.

]

V dr,lbě mezi zasedáními členskéschůze řídíčinnostspolku a zodpovídá za ni
výbor zvolen členskou schůzí,
Výbor svolává předseda , Mimořádné zasedání svolává předseda. PoŽádajÍ* ti o
to nejméně dvě třetiny členůvýboru nebo na základě vlastního rozhodnutÍ.
K přiieií rozhodnutíje nutný souhlas nadpoloviční větŠiny přítomných ČlenŮ
výboru. Rovnost hlasů znamená zamítnutínávrhu. Výbor je ze vŠechsv}ch
rozhodnutí a usnesení odpovědný členskéschůzi.
Výbor i předseda je volen na období dvou let.
Výbor je statutárním orgánem sdružení.Jménem ýboru jedná předseda"
Předsedu volí členská schůze.
Výbor se rrolí v počtu 5 členů.
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Dozorčíkornlse
1,

Je minimálně tříčlennýmkontrolním a revizním orgánem. Kontroluje plnění

usneseníčlenskéschůze. O své činnosti předládá zprávu členskéschůzi,
2, Je volena členskou schůzína dvouleté období.

čt.tt
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s majetkem, ktery je tvořen finančnímiprostředky
a dalšímrnajetkem.
2, Zdroje majetku jsou :

a) stávající majetek
b) majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem
c) člensképříspěvky
d) prodej povolenek
f) dary dotace
g) ostatní přijem

Ě,.-

L|.I/,,
Záni$<

spolků

Při zárriků spolku bude zbytek financí a majetku vracen Obci Trávka.
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0statrrí

1. Sdruženívedeo své činnosti řádnou písemnou dokumentaci, vyplývajícíze stanov
a ostatních právních předpisů.

2. Některé body stanov mohou být dle potřeby podrobněji rozvedeny v jiných vnitropředpisech (jednací řád apod,)

V Trnávce dne

3.i2.2015

Za přípravný výbor : Petr Suchánek

