Stanovy spolku
Čl. 1
Název a sídlo spolku
1) Oficiální název spolku : Olomoučtí kolaři, z.s.
2) Sídlo spolku:
Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc – Holice

Čl. 2
Základní ustanovení
1) Spolek Olomoučtí kolaři, z.s. (dále jen „Spolek“) je samostatnou zájmovou, nepolitickou
a neziskovou korporací sdružující příznivce cyklistické dopravy a cykloturistiky- fyzické
a právnické osoby- ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění k plnění níže
uvedeného účelu.

Čl. 3
Účel Spolku
1) Účelem Spolku je realizace aktivit v oblasti zlepšování podmínek pro dopravu na kole
(zejména zvyšování její bezpečnosti) a podpory trvale udržitelných forem dopravy, které
jsou šetrné k přírodě a životnímu prostředí.
2) Členové Spolku mají zájem nacházet při naplňování tohoto účelu přijatelné kompromisy
s ostatními účastníky silničního provozu a chodci tak, aby v dopravě vládlo ovzduší
vzájemného respektu, tolerance a ohleduplnosti.

Čl. 4
Členství ve Spolku
1) Členem Spolku se může stát kterýkoli občan starší 15 let, pokud splní podmínky členství
stanovené těmito stanovami, nebo právnická osoba, pokud splní individuální podmínky
členství stanovené Výborem. Přihláška se podává písemně, zájem stát se členem je třeba
stvrdit podpisem.
2) Spolek má tři druhy členství – kmenový člen, příznivec a člen – právnická osoba.
Kmenoví členové požívají všech práv a povinností podle těchto stanov, příznivci jsou
pouze povinni platit příspěvek a mají právo být informováni o činnosti Spolku a být zváni
na veřejné akce Spolku. Člen nebo příznivec může vložit mimořádný členský příspěvek.
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Podmínky členství právnických osob a jejich práva stanoví individuálně v jednání se
zájemcem o členství Výbor.
3) Kmenoví členové spolku mají právo účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na
jejím rozhodování hlasováním, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům
Spolku a podílet se na praktické činnosti Spolku.
4) Kmenoví členové mají povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy Spolku, platit členské příspěvky Spolku.
5) Členství zaniká automaticky při déle než ročním neplacení členských příspěvků u
kmenových členů a příznivců, příp. při déle než ročním neplnění individuálních
povinností u členů – právnických osob, nebo vlastním písemným prohlášením člena,
doručeným Výboru, nebo úmrtím člena či zánikem Spolku. Členská schůze může
rozhodnout o zrušení členství, pokud člen závažným způsobem poruší stanovy nebo
závažným způsobem poškodí dobré jméno Spolku.

Čl. 5
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, tvoří ji shromáždění všech kmenových
členů.
2) Členská schůze schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje rozpočet Spolku a
vyúčtování příjmů a výdajů za uplynulý rok, schvaluje výši členských příspěvků pro
kmenové členy a příspěvků pro příznivce. Členská schůze volí a odvolává členy výboru
Spolku (dále jen Výbor).
3) Jednání Členské schůze je veřejné. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi nejméně
jedenkrát ročně, nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina kmenových členů.
Písemná pozvánka musí být rozeslána nejméně 14 dní před datem jednání všem
kmenovým členům, příznivcům a členům – právnickým osobám. Členská schůze je
usnášeníschopná, pokud je přítomna nejméně polovina kmenových členů. Pokud tomu
tak není, je Členská schůze usnášeníschopná po uplynutí 10 minut od času zahájení
jednání, který byl uveden v písemné pozvánce.
4) Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných kmenových členů.
Jednání Členské schůze řídí předseda Výboru, nebo jím pověřený jiný kmenový člen
spolku.

Čl. 6
Výbor
1) Výbor je statutárním orgánem Spolku a má tři členy, volené Členskou schůzí.
2) Funkční období výboru je tříleté. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru a
hospodáře.
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3) Výbor formálně přijímá nové kmenové členy a příznivce Spolku na základě jimi
podaných přihlášek. Výbor projednává individuálně podmínky členství právnických osob
a jejich práva.
4) Jednání Výboru svolává předseda výboru podle potřeby; je ale povinen svolat toto
jednání, pokud o to požádá nejméně polovina členů výboru. Členové spolku mají právo
účastnit se jednání Výboru jako hosté.
5) Jménem Spolku navenek jedná předseda výboru, v jednotlivých případech může předseda
výboru pověřit jednáním jiného člena výboru nebo kmenového člena spolku.
6) Předseda výboru podepisuje daňové přiznání Spolku a předkládá ho finančnímu úřadu.

Čl. 7
Zásady hospodaření Spolku a hospodář výboru
1) Spolek hospodaří s dobrovolnými příspěvky fyzických a právnických osob, dary a jinými
majetkovými převody třetích osob. Finanční prostředky Spolku mohou být použity na
úhradu nákladů, spojených s činností Spolku.
2) Hospodář výboru vede účetní evidenci a evidenci majetku Spolku s péčí řádného
hospodáře. Připravuje zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů za minulé období a návrh
rozpočtu na další rok. Pro předsedu výboru připravuje podklady pro daňové přiznání
Spolku.

Čl. 8
Zánik Spolku
1) Spolek zaniká zrušením Spolku s likvidací nebo sloučením s jiným spolkem. V obou
případech o tom rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou většinou všech kmenových
členů (nikoli pouze přítomných).
2) V případě zrušení Spolku s likvidací bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na
jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. V
případě fúze přejdou práva a závazky na právního nástupce.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Tyto stanovy vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem jejich schválení Členskou
schůzí a nahrazují dosud platné stanovy občanského sdružení ”Olomoučtí kolaři”.

Stanovy spolku Olomoučtí kolaři, z.s.; stránka 3 z 3

