333 údolí z.s.
stanovy spolku
Čl. 1
Název, forma a sídlo
- 333 údolí z.s. (dále jen „spolek“)
- právnická osoba založená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
- hlavní město Praha
Čl. 2
Účel a základní cíle spolku
a. provozování činnosti lesního klubu pro děti a mládež od 2 do 15 let věku,
ochrana přírody, krajiny a životního prostředí;
b. podpora inovativních přístupů v oblastech formálního a neformálního vzdělávání,
vedení předškolní, školní a volnočasové edukace v klubu, environmentální
výchova;
c. rozvoj komunitních aktivit, mj. provozování komunitní zahrady, propagace a
prosazování principů občanské společnost, pořádání volnočasových aktivit v klubu,
podpora sociálních skupin ohrožených vyloučením ze společnosti, prosazování
respektu k individualitě člověka, fauny a flóry, jako základní morální hodnoty pro
udržitelný rozvoj společnosti, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu;

Čl. 3
Formy činnosti spolku
a. organizování pravidelného výchovně vzdělávacího programu pro děti a mládež v
duchu přírodní pedagogiky;
b. sdružování občanů se zájmem o dění ve městě a v regionu, zejména o ochranu
životního prostředí, environmentální výchovu a trvale udržitelný rozvoj a
realizování aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života v těchto oblastech;
c. pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře);
d. poskytování obecně prospěšných činností a poskytování spolkových prostor členům i
sympatizantům za účelem naplňování cílů spolku, pořádat mimořádné akce pro děti a
rodiče (příměstská školka, slavnosti apod.);
e. rozvíjení komunitního života obce;
f. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na ochraně a rozvoji
lidského, kulturního a přírodního potenciálu obce a regionu, účast ve správních i jiných
řízeních za účelem naplňování cílů spolku, monitorování a připomínkování úkonů
orgánů státní správy, neziskových i podnikatelských subjektů, spolupráce s
regionálními či lokálními partnery, spolky a samosprávnými celky;

g. prosazování občanských práv v souladu s platnou legislativou;
Formy hospodářské činnosti
a. organizování veřejných besed, seminářů, workshopů, výstav, dobročinných a kulturních
akcí;
b. organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní,
shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku;
c. publikační činnost;
d. poskytování drobných hostinských služeb za účelem vytvoření zázemí pro
naplňování cílů spolku;
e. drobný prodej;
f. příležitostný pronájem spolkových prostor s cílem pokrytí nákladů na zajištění jejich
provozu, kulturního a přírodního potenciálu obce a regionu;
Čl. 4
Členství ve spolku
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území
České republiky.
Členství
- vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele;
- zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku nebo jeho
úmrtím nebo vyloučením člena členskou schůzí;
Členství ve spolku je dvojího druhu, „Řádné“ a „Klubové“.
"Řádný člen" může hlasovat na členské schůzi a být volen do orgánů spolku. Musí
platit členský poplatek ve výši 100,- Kč/ročně.
"Klubový člen" nemůže hlasovat na členské schůzi ani být volen do orgánů spolku.
Musí platit členský poplatek ve výši stanovené vnitřním předpisem spolku,
Čl. 5
Orgány spolku
Členská schůze:
- je nejvyšším orgánem spolku;
- svolána výborem schází se nejméně jednou ročně, aby:
a. hodnotila činnost spolku, naplňování jeho cílů, navrhovala změny postupů při jejich
naplňování;
b. schválila zprávu o hospodaření za předcházející období;
c. stanovila výši členských příspěvků, projednala a schválila rozpočet spolku na příští
období;
d. provedla případné změny stanov či volbu/odvolání členů ostatních orgánů spolku;
e. rozhodla o zániku spolku.
-přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

- je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti řádných členů; není-li členská schůze schopna
se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne
původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů;
Výbor spolku:
- je kolektivní statutární orgán;
- mezi členskými schůzemi řídí činnost spolku;
- má tři členy, jejich funkční období jsou 3 roky;
- členové výboru svědomitě hledají konsensuální dohodu při řízení spolku;
- členové statutárního orgánu zastupují spolek samostatně; výjimku v samostatném
zastupování tvoří finanční transakce přesahující hodnotu 100 000 Kč, kdy spolek musí
zastupovat minimálně dva členové statutárního orgánu společně;
Čl. 6
Hospodaření spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí, s prostředky z příspěvků na úhradu nákladů od příznivců spolku a s případnými
dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně
na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné
právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy byly schváleny na členské schůzi řádných členů dne 19.9.2022.
Účinnosti nabývají dnem zápisu do veřejného rejstříku.

