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Stanovy zapsaného spolku NATURA Nesměň, z.s. 

Čl. 1  Název, forma a sídlo 

Zapsaný spolek NATURA Nesměň, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v 

souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Ločenice 

158, 373 22  Ločenice.  

Čl. 2  Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, jehož cíli je ochrana 

životního prostředí jako celku, ochrana živé a neživé přírody a krajiny a aktivní činnosti na 

jejich ochranu. Popularizace tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti 

ochrany životního prostředí.  

Čl. 3  Základní cíle spolku 

Základními cíli spolku jsou:   

a) Ochrana životního prostředí jako celku. 

b) Ochrana živé a neživé přírody a krajiny. 

c) Ochrana zdraví spoluobčanů. 

d) Účast v řízeních na ochranu životního prostředí a jednání s orgány státní správy. 

e) Ochrana přírodních zdrojů vody, zejména v oblasti studen zásobujících obce Nesměň a Todně, 

rybníků, potoků, přivaděče pitné vody. 

f) Ochrana meliorací upravujících vodní režim polí a luk. 

 

Čl. 4  Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména:  

a) Monitorování a oznamování úřadům státní správy a samosprávy černou těžbu vltavínů, 

poškozování polí, luk a lesů, nelegální činnost těžebních společností v katastrálním území obce 

Ločenice Nesměň soukromého i státního vlastnictví. 

b) Podpora růstu turistického ruchu v oblasti podhůří Slepičích hor, Trhosvinenska  a CHKO 

Soběnovská vrchovina, podpora rozvoje turistických stezek a cyklostezek navazujících na 

uvedené oblasti. 

c) Spolupráce se dvěma tábory pro děti a mládež v katastru obce. 

d) Osvěta k ochraně lokalit výskytu vltavínů, chráněných rostlinných a živočišných druhů ve 

spolupráci s Mysliveckou společností z.s. Nesměň, spoluobčany a návštěvníky naší oblasti pro 

budoucí generace. 
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Čl.  5  Členství ve spolku  

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.  

Členství vzniká na základě schválení členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská 

schůze na svém nejbližším jednání.  

Žádost o členství musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum 

podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.  

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.  

Člen spolku má právo zejména:  

- účastnit se jednání členské schůze, 

- volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů, 

- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružen, 

- podílet se na praktické činnosti spolku. 

Člen spolku je povinen zejména:  

- dodržovat stanovy, plnit usnesení spolku, 

- aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by 

byly v rozporu se zájmy spolku, 

- účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

- sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v žádosti o členství. 

- platit členský roční členský příspěvek 

Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o 

spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva a povinnosti vyjma 

těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 

 

Čl. 6  Zánik členství  

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně  

č. 89/2012 Sb.  
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Čl. 7  Orgány spolku  

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány spolku:  

- Členská schůze 

- Výbor 

- Předseda 

- Revizní komise 

A. Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně. 

2. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro 

období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá 

další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. 

 Členské schůze: 

- určuje koncepci spolku a jeho cíle na příští období, 

- schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, provozní řád a jeho změny 

- volí výbor spolku, případně je odvolává, 

- schvaluje rozpočet spolku předkládaný výborem, 

- schvaluje zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za 

předešlý rok,  

- schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

- volí čestné členy spolku, 

- rozhoduje o zániku spolku. 

B. Výbor 

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze 

a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Funkční období volených orgánů je pět let. 

2. Výbor má 3 členy, které volí členská schůze.  

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových 

pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné 

naplňování poslání spolku.  

C. Předseda 

Předseda spolku je jeho statutárním orgánem, je volený Výborem spolku, samostatně 

zastupuje spolek. Jeho funkční období je pětileté. 
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D. Revizní komise 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze 

své činnosti.  

2. Revizní komise je tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani osoby jim blízké 

3. Předseda revizní komise je volen na ustavující schůzi spolku 

4. Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření spolku a jeho orgánů a provádí revizi 

účetních dokladů. 

5. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním. 

6. Revizní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných 

závad.  

 

Čl. 8  Hospodaření spolku  

7. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného 

výborem a schváleného členskou schůzí. 

8. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary od fyzických a právnických osob, jsou-li 

stanoveny dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení, či získanými granty. 

9. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 s formami 

činnostmi uvedenými v čl. 4 těchto stanov. 

10. Výbor jmenuje pokladníka, který na každém zasedání výboru informuje o hospodářské situaci 

výbor 

 

Čl. 9  Závěrečná ustanovení 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne (doplňte datum). Účinnosti nabývají dnem zápisu do 

veřejného rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.  

Další činnosti spolku se řídí provozním řádem zapsané společnosti NATURA Nesměň, z.s.. 


