STANOVY SPOLKU
„
PŘÁTELÉ PIVA FERDINAND“
I.
Spolek „
Př
átelé piva Ferdinand“(dále jen „
spolek“
) je volným spolkem
fyzických osob, jejichžspoleč
ným zájmem je kultura piva a propagace beneš
ovského
piva Ferdinand.

II.
Sídlem spolku je: Táborská 306, 256 01 Beneš
ov.

III.
Cíle spolku jsou:
v rozš
iř
ování pově
domí o beneš
ovském pivu Ferdinand,
v rozš
iř
ování pově
domí o tradič
ní výroběpiva,
v navázání spolupráce s obdobnými organizacemi propagující tradič
ní výrobu
č
eského piva,
v pozvednutí kultury pití piva v ČR.

IV.
Orgány spolku jsou výkonná rada a č
lenská schů
ze.

V.
1. Výkonná rada spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou č
innost odpovídá
č
lenské schů
zi. Výkonná rada ř
ídí č
innost sdruž
ení v období mezi zasedáním č
lenské schů
ze.
2. Výkonná rada má tř
ič
leny, v jejím č
ele stojí př
edseda, kterého výkonná rada zvolí na svém
prvním zasedání a který jedná jménem rady navenek. Dalš
ími funkcemi ve výkonné radějsou
místopř
edseda a tajemník spolku.
3. Členství v raděvzniká volbou na č
lenské schů
zi na základěnávrhůně
kterého ze č
lenůspolku.
4. Výkonná rada je volena č
lenskou schů
zí vž
dy na pě
t let.
5. Výkonná rada zejména:
v koordinuje č
innost spolku
v svolává č
lenskou schů
zi
v zpracovává podklady pro rozhodnutí č
lenské schů
ze
v rozhoduje o př
ijetí za č
lena spolku
v vede úč
etnictví
v stanovuje výš
i roč
ního č
lenského př
íspě
vku
v zajiš
ť
uje č
innost spolku (vč
. hospodář
ské)
v urč
uje a schvaluje smě
ry č
innosti
v vydává vnitř
ní smě
rnice a usnesení potř
ebná k ř
ízení sdruž
ení

v realizuje kaž
dodenní ř
ízení spolku a jedná jeho jménem navenek.
7. Spolek zastupuje navenek př
edseda nebo místopř
edseda, př
ípadně tajemník spolku.
Podepisování za spolek se dě
je tak, ž
e k nadepsanému názvu spolku č
i otisku spolku př
ipojí
podpis př
edseda, spolu s místopř
edsedou nebo tajemníkem spolku.
8. Př
edseda, místopř
edseda ani tajemník spolku nemů
ž
e být zastoupen jinou osobou.

VI.
1. Členská schů
ze je nejvyš
š
ím orgánem spolku.
2. Členskou schů
zi tvoř
í vš
ichni č
lenové spolku.
3. Členskou schů
zi svolává výkonná rada nejménějednou roč
ně
.
4. Výkonná rada musí svolat č
lenskou schů
zi i mimoř
ádně
, pokud o to pož
ádá alespoň
tř
etina č
lenůspolku, a to do tř
iceti dnůod doruč
ení podně
tu ke svolání.
5. Členská schů
ze zejména:
v rozhoduje o vzniku a zániku spolku, o jeho názvu, symbolice a o př
ípadném
majetkovém vypoř
ádání,
v schvaluje stanovy a rozhoduje o změ
nách stanov spolku,
v volí č
leny výkonné rady spolku,
v rozhoduje o vylouč
ení č
lenůspolku,
v je oprávně
na mě
nit rozhodnutí výkonné rady,
v rozhoduje o č
lenství spolku v jiných organizacích,
v mů
ž
e rozhodovat i o jiných vě
cech, které si vyhradí.
6. Členská schů
ze je usnáš
eníschopná je-li př
ítomna nadpolovič
ní vě
tš
ina vš
ech č
lenů
.
7. Členská schů
ze rozhoduje na základěhlasování. Rozhodnutí se př
ijímá vě
tš
inou hlasůč
lenů
př
ítomných v doběusnáš
ení.
8. Kaž
dý č
len má jeden hlas, hlasy vš
ech č
lenůjsou rovné.

VII.
1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starš
í 18 let, které souhlasí se stanovami
a cíli sdruž
ení.
2. O př
ijetí za č
lena sdruž
ení rozhoduje na základěpísemné př
ihláš
ky výkonná rada
sdruž
ení.
3. Členství vzniká dnem př
ijetí za č
lena.
4. Člen spolku má právo:
v úč
astnit se jednání č
lenské schů
ze,
v volit orgány sdruž
ení,
v obracet se na orgány sdruž
ení s podně
ty a stíž
nostmi a ž
ádat o jejich vyjádř
ení.
5. Člen spolku má povinnost zejména:
v dodrž
ovat stanovy sdruž
ení,
v aktivněse podílet na plně
ní cílůsdruž
ení,
v svě
domitěvykonávat funkce v orgánech spolku,
v platit roč
ní č
lenské př
íspě
vky ve stanovené výš
i,
v dbát na to, aby jeho jednáním nebyli poš
kozovány zájmy a dobré jméno spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
v smrtí č
lena,
v vystoupením č
lena písemným oznámením výkonné radě
,
v vylouč
ením č
lena na základěrozhodnutí č
lenské schů
ze na návrh č
lena spolku,
v nezaplacením roč
ního př
íspě
vku.

7. Dokladem č
lenství je potvrzení o zaplacení č
lenského př
íspě
vku vydávané výkonnou radou
spolku.

VIII.
1. Zdroji majetku spolku jsou zejména:
v dary a př
íspě
vky fyzických osob,
v výnosy z č
inností organizovaných č
i spoluorganizovaných tímto,
v sdruž
ením,
v dotace a granty,
v č
lenské př
íspě
vky.
3. Za hospodař
ení sdruž
ení odpovídá výkonná rada sdruž
ení.
4. Sdruž
ení vede úč
etnictví dle platné právní úpravy.
5. Výkonná rada př
edkládá jedenkrát roč
něč
lenské schů
zi zprávu o hospodař
ení.
6. Hospodař
ení se uskuteč
ňuje podle roč
ního rozpoč
tu schváleného valnou hromadou.

IX.
Spolek zaniká:
v dobrovolným rozpuš
tě
ním nebo slouč
ením s jiným sdruž
ením na základě
rozhodnutí č
lenské schů
ze,
v rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuš
tě
ním, rozhodne souč
asná č
lenská schů
ze o způ
sobu
majetkového vypoř
ádání.

X.
Vš
echny ostatní nálež
itosti se ř
ídí platným právním ř
ádem ČR, zejména pak zákonem č
. 89/2012
Sb.
V Beneš
ovědne 28.2.2015

