STANOVY
VINAŘSKÝ SPOLEK SKORONICE, o. s.
1.) Název a sídlo občanského sdružení
Členové přípravného výboru se dohodli na názvu občanského sdružení – Vinařský spolek
Skoronice, se sídlem na adrese Skoronice 47, 696 41 Skroronice.

2.) Cíle činnosti občanského sdružení
Hlavními cíly sdružení je především činnost zaměřená na rozvoj vinařství a vinařské
kultury v obci Skoronice. Udržení a rozvoj vinařských tradic v obci, vzdělávání členů
sdružení v oblasti vinařství a vinohradnictví formou školení, tématických přednášek a
exkurzí. Organizace kulturně-společenských akcí s vinařskou tématikou.

3.) Orgány sdružení a způsob jejich volby
Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada, kterou tvoří všichni členové sdružení a na
které jsou voleny ostatní orgány a to především předseda, místopředseda a pokladník. O
ustanovení případné jiné funkce sdružení rozhodne vždy valná hromada.
Valná hromada je svolávána vždy min. 1x ročně, v případě potřeby i častěji.
Oznámení o konání valné hromady bude vždy oznámeno v dostatečném předstihu, tzn.
min 7 dnů před konáním valné hromady, umístěním písemného oznámení o konání na
veřejné vývěsce v obci Skoronice.Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti
min. 60 % členů sdružení, kteří rozhodují a volí prostou většinou hlasů všech členů
sdružení. Každý s členů sdružení má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má právo
rozhodnout předseda sdružení.
Jednat jménem sdružení je oprávněn předseda nebo místopředseda občanského sdružení.

4.) Vznik a zánik členství a členské příspěvky
Členem o.s. se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, na základě návrhu
jakéhokoli stávajícího člena sdružení, kdy o přijetí nového člena rozhoduje vždy valná
hromada hlasováním a prostou většinou hlasů všech členů sdružení.
Členové budou evidováni na Členském listu vinařského spolku Skoronice o.s., který bude
uložen u předsedy o.s.
Členský příspěvek bude stanoven vždy valnou hromadou a bude splatný nejpozději do 30.
dnů od data konání valné hromady, v případě nového člena, nejpozději do 30 dnů od
přijetí.
Ukončit členství ze strany člena o.s. je možné kdykoli, oznámením předsedovi či
místopředsedovi sdružení, kteří toto poté oznámí na nejbližší valné hromadě.
Ukončení členství člena ze strany o.s., popř. na návrh jiného člena, je možné na základě
nadpolovičního hlasování valné hromady a to především z důvodů neslučitelného chování
člena o.s. se zásadami a cíly o.s., popř. chováním které odporuje dobrým mravům.
Případné zaplacené členské příspěvky se v případě ukončení členství nevrací.
Členství zaniká také úmrtím člena sdružení.

5.) Hospodaření občanského sdružení
Příjmy o.s. budou tvořit především příspěvky členů, popř. získané dotace, podpory, granty
či dary od jakýchkoliv subjektů.
Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
Výdaje budou především pokrývat činnosti pro dosažení cílů vzniku sdružení (viz. bod. 2)
Hospodaření o.s. za uplynulý rok bude vždy prezentováno 1x ročně na valné hromadě.

6.) Změna stanov, zánik sdružení
Případné změny či úpravy těchto stanov, můžou být provedeny hlasováním na valné
hromadě prostou většinou hlasů všech členů sdružení, při dodržení min. 60 % účasti členů
sdružení na valné hromadě.
Sdružení zaniká pokud se pro jeho zánik vyslový min. 2/3 členů sdružení.
Pro případ likvidace majetku sdružení se ustaví likvidační komise, která v souladu
s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku sdružení.

7.) Závěrečná ustanovení
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právni předpisy ČR.

Přípravný výbor pracoval ve složení:

Aleš Rajsigl, bytem Skoronice 47, 696 41
Pavel Bíla, bytem Skoronice 3, 696 41
Marek Vašíček, bytem Skoronice 108, 696 41

Ve Skoronicích dne 1. 2. 2011

Za přípravný výbor:

……………………………..
Aleš Rajsigl

………………………..
Pavel Bíla

…..….……………………
Marek Vašíček

