Občanské sdružení „SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od
1.1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

SLEZSKÝ VENKOV, z.s.
STANOVY SPOLKU
Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter Spolku
1) Název Spolku je: SLEZSKÝ VENKOV, z.s. (dále jen ”Spolek”)
2) Sídlem Spolku je obec Holasovice na adrese Holasovice 171, 74 774 (pošta Neplachovice).
Čl. II
Účel Spolku
1) Účelem Spolku je ochrana a rozvoj historického architektonického a kulturního dědictví,
ochrana životního prostředí, přírody a krajiny a provozování Muzea slezský venkov.
Čl. III
Hlavní činnost Spolku
1) Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho
členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto aktivit:
a) provozování Muzea slezský venkov v Holasovicích
b) ochrana urbanistických, architektonických a kulturně historických hodnot tradiční
venkovské zástavby, zejména areálu dvora v Holasovicích a jeho okolí
c) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny
d) péče o nemovité a movité kulturní památky
e) prohlubování duchovního a společenského života na venkově
f) rozvíjení příhraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany památek, přírody,
krajiny a životního prostředí
g) spolupráce s jinými subjekty podobného zaměření
h) shromažďování, údržba a prezentace movitých památek a předmětů
i) provozování muzejních, výstavních, osvětových a kulturně vzdělávacích zařízení
j) poskytování servisních služeb, osvětové a poradenské činnosti, pomoci a poradenství
v souladu s cíli Spolku
k) organizování kampaní a petičních aktivit v souladu s účelem Spolku
l) účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany
památek, životního prostředí, přírody a krajiny
m) pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů v oblasti ochrany
kulturního a přírodního dědictví a obnově venkova slezského regionu
n) vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů
o) spolupráce se sdělovacími prostředky.
Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.
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Čl. IV
Vedlejší činnost spolku
1) Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za
účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá
především k podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, dalších spolkových činností
a k úhradě nákladů na vlastní správu.
Čl. V
Členství ve Spolku
1) Členství ve Spolku je výhradně dobrovolné.
2) Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let.
3) Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její
statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
4) Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Spolku,
která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
5) Zakládajícím členem Spolku je fyzická nebo právnická osoba, která se účastní činnosti
přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany
ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
6) Člen má právo
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
b) volit orgány Spolku a být do nich volen;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku
d) podílet se na činnosti Spolku
e) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.
7) Člen má povinnost
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku
b) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
c) chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
d) aktivně se podílet na činnosti Spolku
e) pravidelně se informovat o dění ve Spolku
8) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení statutárnímu orgánu Spolku
- vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se opakovaně bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo porušuje stanovy Spolku, nebo svým jednáním porušuje cíle,
principy a poslání Spolku, uvedené v článku II. a III. těchto stanov.
- zánikem Spolku, úmrtím člena, zánikem právnické osoby - člena Spolku
9) Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
10) Seznam členů Spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách Spolku. U fyzické
osoby obsahuje jméno, příjmení, bydliště a datum narození, u právnické osoby název, sídlo a
IČ. Odesláním přihlášky vyjadřuje člen Spolku souhlas se zveřejněním svých osobních údajů
v seznamu členů. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor (předseda) při vzniku a
zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
11) Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
12) Výši členských příspěvků stanoví výbor Spolku.
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Čl. V
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou:
- členská schůze
- výbor

Čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena shromážděním všech členů Spolku.
2) Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov většinou všech svých členů,
b) volí výbor Spolku a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti a správu o hospodaření Spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje návrh činnosti a rozpočtu na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře Spolku,
i) rozhoduje o zániku Spolku většinou všech svých členů.
3) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
Spolku.
4) Zasedání členské schůze je svoláváno výborem Spolku podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá
písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá
předseda výboru členům Spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu,
kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku uvedenou kontaktní adresu,
a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům Spolku
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
5) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
6) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů Spolku.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, není-li v těchto
stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou
rovny.
7) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s
odst. VI.4) těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem min. poloviny přítomných členů
Spolku.
8) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
Spolku zápis, a to do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis svým podpisem ověřují dva členové
přítomní na zasedání členské schůze.
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Čl. VII
Výbor a předseda Výboru, jednání jménem Spolku
1) Výbor je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
2) Výbor Spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu
Výboru, který řídí jeho činnost. Výbor je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti členů a
rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
3) Výbor Spolku řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze Výboru Spolku je
volně přístupná členům Spolku.
Výbor Spolku:
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen Spolku;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné
změny stanov, návrh cílů další činnosti…,
4) Navenek za Spolek jedná předseda Výboru samostatně, nebo společně dva členové Výboru.
5) Jménem Spolku dále jednají Výborem písemně pověření členové Spolku. Tyto osoby jednají
jménem Spolku samostatně.
6) V hospodářských věcech jedná jménem Spolku samostatně také pokladník Spolku.

Čl. XIII
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou používány na činnost Spolku a tvoří
je zejména:
- členské příspěvky
- státní příspěvky, dary, dotace, a granty od jiných organizací a osob
- příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností, zejména v souvislosti
s provozováním zařízení, která spolek vlastní nebo užívá a organizováním kulturně
společenských a osvětových akcí.
2) Zdrojem majetku Spolku může být případně majetek převedený do vlastnictví Spolku členem
Spolku.
3) Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva
k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších
dispozicích s ním, rozhoduje výbor Spolku.
4) O zásadních majetkových záležitostech, zejména o nakládání s muzejními sbírkami jako
celkem, rozhoduje členská schůze Spolku hlasy min. poloviny všech členů Spolku.
5) O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje
členská schůze Spolku.
6) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou fyzickou nebo právnickou osobou pro
finanční zajištění svých aktivit.
7) Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolek v souladu s formami činností
podle těchto stanov a v souladu s rozpočtem Spolku.
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Čl. IX
Okolnosti zániku Spolku
1) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí
členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
2) Pokud spolek nemá právního nástupce, ruší se s likvidací, kterou řídí výborem povolaný
likvidátor.

XI.
Závěrečná ustanovení
1) Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku, konanou dne 2011. 2015
2) Znění těchto stanov je platné schválením členskou schůzí a účinné registrací spolku u
příslušného rejstříkového soudu.
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