STANOVY SPOLKU
Tady není developerovo, z. s.
Článek I
Název, sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: Tady není developerovo, z. s. (dále jen spolek).
2. Sídlo spolku je Na Parukářce 2771/1, 130 00 Praha 3.
3. Spolek působí na území hlavního města Prahy, spolek se nečlení na organizační jednotky celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.
4. Spolek je samosprávný, dobrovolný a nezávislý a spolčuje členy na základě společného
zájmu.
5. Spolek je právnickou osobou zapsanou do spolkového rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl L, vložka 22331.

Článek II
Účel spolku
Účelem spolku jsou:
- ochrana přírody a krajiny na území hlavního města Prahy, což je hlavní poslání
spolku;
- podpora ochrany a revitalizace kulturního dědictví Prahy 3;
- ochrana památek a kulturních hodnot;
- ochrana veřejného zdraví a bezpečnosti;
- podpora vzdělávání, výzkumu a osvětové činnosti.

Článek III
Činnost spolku
1. Náplň činnosti musí odpovídat účelu spolku.
2. Hlavní formy dosahování účelu spolku jsou zejména:
- soustřeďování informací a jejich poskytování orgánům veřejné správy a veřejnosti;
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
- účast při jednáních a řízeních s volenými a správními orgány;
- pořádání a podpora vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit;
- organizování občanských kampaní a petičních akcí;
- osvětová a publikační činnost;
- spolupráce s jinými právnickými osobami podobného zaměření.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví Valná hromada.

Článek IV
Členství
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 16 let, která souhlasí se stanovami a účelem
spolku a ústně požádá o členství na schůzi Výboru či Valné hromady.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě ústní žádosti na schůzi Výboru Výbor a na
schůzi Valné hromady Valná hromada. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

3. Spolek vede seznam členů. Seznam členů spolku není veřejně přístupný. Zápisy a výmazy
v souvislosti se vznikem a zánikem členství a jinými podstatnými změnami údajů v seznamu
provádí Předseda výboru.
4. Zakládajícími členy spolku se dnem vzniku spolku stávají fyzické osoby, které byly členy
Přípravného výboru.
5. Členství zaniká:
- vystoupením člena písemným oznámením;
- úmrtím člena;
- vyloučením člena na základě rozhodnutí Valné hromady;
- zánikem spolku.
6. Člen má právo:
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se Valné hromady, volit orgány spolku a být do nich volen (od 18 let);
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
7. Člen má povinnost:
- dodržovat stanovy a jednat v souladu s účelem spolku;
- platit členské příspěvky, pokud je určí Valná hromada;
- hájit zájmy a dobré jméno spolku.
8. Z rozhodnutí Výboru mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností na poli vědy,
kultury, politiky, školství aj., které souhlasí s účelem spolku a podporují jej. Při jmenování
přebírají jmenovací listinu čestného člena spolku. Čestní členové spolku mají právo účastnit
se Valné hromady, ale nemají právo volit orgány spolku ani být do nich voleni.

Článek V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
- Valná hromada;
- Výbor;
- Kontrolní komise.

Článek VI
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává Výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Svolavatel je
povinen rozeslat nejméně týden před konáním Valné hromady pozvánky všem členům spolku,
a to formou elektronické pošty.
4. Výbor svolá Valnou hromadu také v případě, požádá-li o to nejméně třetina členů spolku, a
to nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti Výboru, není-li v žádosti uvedena lhůta
pozdější.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 1/2 všech členů.
6. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, neurčí-li tyto stanovy jinak.
7. Valná hromada:
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba souhlas minimálně 2/3 přítomných členů spolku;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a zprávu
Kontrolní komise o výsledcích kontrolní činnosti;

-

určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
volí a odvolává členy Výboru a Kontrolní komise;
stanovuje členské příspěvky a jejich výši;
rozhoduje o dalších záležitostech spolku, které si vyhradí (např. Čl. VII odst. 5).

Článek VII
Výbor, předseda a místopředseda,
jednání jménem spolku
1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné
hromadě. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
2. Výbor na základě rozhodnutí Valné hromady tvoří nejméně 3 a nejvíce 7 členů spolku.
3. Funkční období Výboru jsou 2 roky.
4. Výbor svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
5. Výbor zejména:
- volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, pokud si volbu nevyhradí Valná
hromada;
- koordinuje činnost spolku;
- svolává Valnou hromadu;
- zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
- projednává podněty předložené členy spolku;
- rozhoduje o přijetí člena spolku;
- rozhoduje o vyloučení člena spolku.
6. Předseda zejména
- řídí činnost Výboru,
- zastupuje spolek navenek,
- jedná jménem spolku.
7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. Výbor
přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů Výboru, v případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
8. V případě odstoupení člena Výboru, které nabývá platnosti dnem doručení písemného
oznámení předsedovi nebo místopředsedovi spolku, může Výbor jmenovat z členů spolku na
jeho místo trvalého zástupce, který je plnoprávným členem Výboru do konce stávajícího
volebního období.
9. Předseda i místopředseda mají právo ze své funkce odstoupit – písemné oznámení o
odstoupení doručí předseda místopředsedovi a naopak, ten do 14 dnů od obdržení oznámení
svolá zasedání Výboru, na kterém je ze stávajících členů Výboru jmenován nástupce
odstupujícího. Odstoupení nabývá platnosti a účinnosti dnem jmenování nástupce. Odstupujíli předseda i místopředseda zároveň, Výbor je povinen do 14 dnů od doručení odstoupení
svolat Valnou hromadu, na které proběhne nová volba statutárních orgánů.
10. V případě nemoci či jiné závažné skutečnosti, kdy se člen Výboru nemůže aktivně podílet
na činnosti spolku, může Výbor jmenovat na jeho místo dočasného zástupce z řad členů
spolku, který je oprávněn účastnit se činnosti Výboru namísto původního člena, a to až do
odpadnutí překážky, která původnímu členovi bránila v účasti na činnosti spolku.
11. Prvními členy Výboru byli: Tomáš Mikeska (předseda), Helena Benýšková
(místopředsedkyně), Dan Merta a Matěj Stropnický.

Článek VIII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné
hromadě.
2. Kontrolní komise má 3 členy volené z řad členů spolku.
3. Funkční období člena kontrolní komise je 2 roky.
4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, vykonává dohled nad hospodařením
spolku a upozorňuje Výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy k jejich odstranění.
Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.
5. Pro zasedání Valné hromady vypracovává Kontrolní komise zprávu o výsledcích kontrolní
činnosti.

Článek IX
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací.
2. Případné zdroje příjmů tvoří:
- dary a sponzorské příspěvky fyzických a právnických osob;
- příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
5. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě
zprávu o hospodaření za uplynulé období.

Článek X
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné
hromady
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, jmenuje současná Valná hromada likvidátora.
Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti.

Článek XI
Závěrečná ustanovení
1. Spolek vznikl registrací Ministerstvem vnitra České republiky dne 5. 11. 2011.
2. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
3. Všude, kde je v těchto stanovách užito člen, předseda, místopředseda, atd. se přiměřeně
užije i členka, předsedkyně atd.
4. Tyto stanovy mohou být změněny na základě rozhodnutí Valné hromady (viz článek VI
odst. 7 stanov).
5. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi orgány spolku, jakož i
ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně
závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

