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Stanovy spolku

Pernštejn.net, z.s.

Čl. I. Základní ustanovení

1 Pernštejn.net, z.s. (dále též jen spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek  
fyzických a právnických osob.

2 Sídlo spolku je umístěno na adrese č. p. 11, 592 62 Nedvědice.

3 Spolku bylo přiděleno IČ: 266 54 253

4 Spolek  je  právnickou  osobou  dle  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanského  zákoníku,  
s  právem  vystupovat  v právních  vztazích  svým  jménem,  s právní  a  majetkovou  
odpovědností, z těchto vztahů vyplývající.

5 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. II. Účel a cíle spolku

1 Základním účelem spolku je sdružovat zájemce o rozvoj a šíření internetu v Nedvědici
s důrazem na jeho praktické využití, zejména pro šíření vzdělanosti a odstraňování  
informačních bariér. 

2 Spolek svého cíle dosahuje zejména prostřednictvím těchto cílů:

a) Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení
do internetu.

b) Provozování interního informačního systému spolku.

c) Podpora využívání internetu a informačních technologií.

d) Podpora šíření vzdělanosti, kultury a poznání.

e) Rozšiřovat aplikace nejmodernějších informačních technologií.

f) Poskytovat poradenské a konzultační služby členům.

g) Pořádat  školení,  diskuse,  konzultace,  konference  a  semináře  pro  členy  
i pro veřejnost.

h) Může financovat neziskový projekt jiné fyzické nebo právnické osoby,  pokud  
přispívá k dosažení cílů spolku nebo je součástí jiného takového projektu.

i)  Získávat dotace, granty a sponzorské příspěvky za účelem financování spolku
a jeho projektů.

j) Spolupracovat se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
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Čl. III. Členství ve spolku

1 Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit
prací naplňujících cíle spolku.

2 Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.

3 Zájemce o členství od podání přihlášky do zapsání do seznamu členů se označuje jako
čekatel členství.

4 O vzniku členství rozhoduje rada. Při rozhodování vezme v úvahu technické možnosti
připojení nového člena na komunikační infrastrukturu spolku.

5 Člen spolku má právo podat žádost o pozastavení členství. Při pozastaveném členství
nemá  povinnost  platit  měsíční  členské  příspěvky  a  nemá  právo  využívat  produkty
spolku.  

6 Členství zanikne výmazem ze seznamu členů spolku.

7 Členství ve spolku zaniká: 

a) Vystoupením člena ze spolku. 

b) Rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena.

c) Úmrtím člena.

d) Zánikem člena - právnické osoby. 

e) Zánikem spolku bez právního nástupce.

8 Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a) Člen  spolku  nezaplatil  členské  příspěvky  ani  po  výzvě  rady  v  dodatečně  
stanovené lhůtě.

b) Člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti  člena nebo  
poškozuje  dobré  jméno spolku,  přestože  byl  na porušování  svých povinností  
a na možnost vyloučení ze spolku písemně upozorněn radou.

Čl. IV. Práva a povinnosti člena

1 Člen spolku má právo:

a) Účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a uplatňovat návrhy.

b) Volit a být volen do orgánů spolku od 18 let.

c) Nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem.

d) Využívat,  za  podmínek stanovených radou,  produkty  spolku (připojení  k síti  
a Internetu, konzultace, organizační a technická podpora aj.).
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2 Člen spolku má povinnost:

a) Dodržovat stanovy spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy spolku.

b) Platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky.

c) Oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů spolku.

d) Pokud se jedná o člena – právnickou osobu, je povinen delegovat zástupce, který
bude jednat jeho jménem. 

Čl. V. Orgány spolku

1 Orgány spolku jsou:

a) valná hromada, jako orgán nejvyšší,

b) rada, jako orgán výkonný,

c) předseda, jako individuální statutární orgán.

Valná hromada

1 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. Valnou
hromadu svolává rada spolku nejméně jednou ročně. Rada však svolá valnou hromadu
kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů spolku. V tomto případě je rada
povinna svolat valnou hromadu nejpozději do jednoho měsíce. 

2 V případě,  že  půl  hodiny  po  plánovaném zahájení  valné  hromady není  přítomna  
nadpoloviční většina účastníků, koná se do půl hodiny náhradní valná hromada, která
má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.

3 Valná  hromada  se  svolává  oznámením  na  WWW  serveru  spolku  a  rozesláním  
informace všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní
předem.  Součástí oznámení je i návrh programu.

4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto
stanovy jinak.

5 Zastupující člen se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování. Po doručení plné
moci je zastoupený považován za přítomného. Při hlasování pak zastupující hlasuje  
silou svého hlasu a hlasy zastoupených.

6 Valnou hromadu vede předsedající určený radou.

7 Na  valné  hromadě  je  nejprve  zvolen  ověřovatel,  a  poté,  po  případném  doplnění,  
i  program.  Jednání  valné  hromady  jsou  neveřejná.  Z  každého  zasedání  vyhotoví  
předsedající zápis, který spolupodepíše zvolený ověřovatel. 

8 Valné hromadě přísluší zejména: 

a) Volit a odvolávat z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy rady na dobu  
neurčitou.

b) Schvalovat výši všech členských příspěvků podle návrhu rady.

c) Měnit stanovy třípětinovou většinou hlasů přítomných členů. 

d) Schvalovat zprávu rady o hospodaření.
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e) V případě  zániku  spolku  rozhoduje  o  provedení  likvidace  a  o  naložení
s majetkem a likvidačním zůstatkem.

f) Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami,
vnitřními předpisy nebo pokud o rozhodnutí požádá rada. 

Rada

1 Rada je výkonným orgánem spolku a je tříčlenná. 

2 Radě přísluší:

a) Volit a odvolávat na dobu neurčitou ze svých členů předsedu spolku.

b) Přijímat  vnitřní  předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně
svěřených do pravomoci valné hromady.

c) Rozhodovat  o  přijetí  nových členů spolku  a  navrhovat  valné hromadě jejich  
vyloučení.

d) Vést seznam členů spolku, jakož i jeho podpůrné evidence.

e) Spravovat majetek spolku.

f) Svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího.

g) Podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření.

h) Provádět další činnosti určené radě těmito stanovami nebo vnitřními předpisy.

i) Činit  veškerá  opatření  nezbytná  k  zajištění  řádné  činnosti  spolku,  jakož  
i provádět další činnost, pokud tato nepřísluší jiným orgánům spolku.

3 Zasedání  rady svolává předseda spolku zpravidla  jedenkrát  měsíčně,  nejméně však
jedenkrát za tři měsíce. 

4 Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů. 

5 Rozhodnutí rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů rady. 

6 Rada  umožní  všem  členům  spolku  nahlížet  do  zápisů  z  členských  schůzí  
a  rozhodnutí  rady,  kontrolorovi  pak  kontrolu  účetnictví  a  dalších  materiálů  
souvisejících s činností spolku.

Předseda

1 Předseda  je  individuálním  statutárním  orgánem  spolku,  který  je  radou  volen  
a odvoláván na dobu neurčitou. 

2 Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

3 Předseda  je  oprávněn  činit  v  době  mezi  zasedáními  rady  veškerá  opatření  
a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou
stanovami vyhrazena valné hromadě.

Čl. VI. Zásady hospodaření

1 Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

1.1 Členské příspěvky:
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a) Pravidelný členský měsíční příspěvek.

b) Příspěvek na připojení k internetu.

c) Sponzorské dary, granty, dotace.

d) Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti výhradně na podporu činnosti hlavní.

2 Tyto  zdroje  jsou  používány  výhradně  v souladu  s předmětem  činnosti  spolku
a k zajištění jeho provozu.

3 Cílem  činnosti  spolku  není  dosažení  zisku.  Přebytek  hospodaření  se  použije  
v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou. 

4 Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy a obecně závaznými právními předpisy.

5 Účetní uzávěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději  
do konce února následujícího roku. 

6 Zprávu o výsledcích hospodaření  za  uplynulé  období  předkládá  rada ke schválení  
valné hromadě.

Čl. VII. Závěrečná ustanovení

1 Pro svou činnost vydá spolek minimálně tyto interní předpisy:

a) Organizační řád – obsahuje podrobnější úpravu orgánů spolku. 

b) Jednací řád – určuje, jak jednají a rozhodují orgány spolku.

c) Provozní řád počítačové sítě.

2 Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku. 

3 Tyto  stanovy  byly  projednány  a  schváleny  Valnou  hromadou  v Nedvědici,  
dne 7. 1. 2017.

……………………………………..

        Ing. Petr Sedlář

              předseda
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