STANOVY SPOLKU
LC Production, z.s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku je: LC Production, z.s. (dále jen spolek)
2. Sídlo spolku je: Pecháčkova 24, Plzeň 318 00
3. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo:
4. Spolek byl založen ustavující členskou schůzí dne:
Článek II.
Právní postavení členů spolku
1. Spolek je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.
Článek III.
Účel, poslání a činnosti spolku
1. Účelem a posláním spolku je zejména:
a.
sdružovat děti, mládež, dospělé subjekty a probouzet v nich zájem v oblasti tvořivosti
a vzdělanosti,
b.
poskytovat systematické a kvalitní vzdělávání a výchovu v oblasti tvorby
s polymerovou hmotou a dalšími materiály a jejich zpracováním především pro děti,
mládež a dospělé,
c.
motivovat k vzniku nových a unikátních polymerových projektů a podporovat je ,
d.
rozšiřovat členskou základnu spolku, seznamovat širokou veřejnost se způsoby
zpracování polymerové hmoty,
e.
publikační činnost, organizování tvořivých setkání,
f.
organizovat výstavy, veletrhy, workshopy, prodejní jarmarky/markety
g.
pracovat s dětmi a s mládeží v jejich volném čase, pořádat a zajišťovat skupinové akce
jako jsou skupinová setkání, skupinové pobyty a mezinárodní setkávání
kdy naplňováním účelu spolku bude vytváření smysluplné volnočasové aktivity pro děti, mládež a
dospělé.
2. V souladu se zájmy a potřebami členů spolku jsou rozvíjeny různé formy činnosti v podobě
kulturních, uměleckých, společenských, edukačních a propagačních aktivit.
3. Spolek zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních finančních zdrojů a jejich účelné využívání, vede své
členy k ochraně a rozmnožování veškerého majetku, který je v jeho vlastnictví.
4. Spolek může spolupracovat s dalšími fyzickými a právnickými osobami v oblasti kultury a umění.
5. K zajištění této spolupráce může s těmito osobami uzavírat dohody o součinnosti, nebo se může
stát jejich členem.
6. Spolek může za účelem splnění svého účelu zakládat pobočné spolky pro konkrétní jednotlivé
projekty.
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Článek IV.
Členství, práva a povinnosti členů.
1. Členství může být tohoto druhu:
a. zakládající,
b. řádné,
c. dočasné.
2. Zakládajícími členy jsou fyzické osoby a právnické osoby, které byly u založení spolku, nebo jiná
fyzická či právnická osoba přijata všemi zakládajícími členy.
3. Řádným členem spolku se může stát fyzická, nebo právnická osoba, která ve své přihlášce vysloví
souhlas s posláním spolku a zaváže se dodržovat jeho stanovy. K řádnému členství se váží tato
práva a povinnosti:
a. povinnost aktivně se účastnit podle svých zájmů, schopností a možností činnosti
organizované spolkem,
b. právo podílet se na všech výhodách, které ze členství vyplývají,
c. právo požadovat a dostávat pravidelné informace a zprávy o činnosti a hospodaření
všech orgánů spolku,
d. povinnost svým jednáním a chováním přispívat k naplňování poslání spolku,
dodržovat zásady obecné morálky a rozvíjet vztahy vzájemné úcty, respektování a
důstojnosti mezi členy,
e. povinnost chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku a
usilovat o dobré jméno spolku,
f.
povinnost řádně a včas platit příspěvky, případně jiné poplatky související se
členstvím o činnosti spolku,
g. o přijetí řádného člena rozhoduje předseda spolku,
h. nezletilého člena zastupuje jeho zákonný zástupce.
4. Dočasným členem spolku se může stát fyzická osoba, nebo právnická osoba, která ve své přihlášce
vysloví souhlas s posláním spolku a zaváže se dodržovat jeho stanovy na dobu určitou. Po dobu
členství má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, mimo práva účastnit se členské schůze, volit
a být zvolen.
5. Seznam členů spolku je veden v písemné podobě. Do seznamu členů je oprávněn provádět zápisy
a výmazy týkající se členství osob ve spolku pouze předseda. Seznam členů spolku bude přístupný
v místě tomu určeném.
Článek V.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou členská schůze, správní rada, předseda.
2. Statutární orgán spolku je individuální a tvoří jej předseda spolku.
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V. a) Členská schůze
Členská schůze
a.
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku za situace, kdy správní rada není s to
vykonávat svou působnost po dobu delší než šest měsíců. Členská schůze je složena
ze zakládajících a řádných členů spolku.
b.
Členskou schůzi svolává alespoň pětina členů spolku, a to písemnou nebo
elektronickou pozvánkou s uvedeným programem, přičemž členskou schůzi je třeba
svolat alespoň 15 dnů před jejím konáním.
c.
Členská schůze rozhoduje hlasováním. Návrh je přijat, je-li pro jeho přijetí
nadpoloviční většina přítomných členů spolku. O přijatých či schválených návrzích
rozhoduje členská schůze usnesením.
d.
Do výlučné působnosti členské schůze patří v době, kdy je nejvyšším orgánem spolku,
a pouze v této době:
- schvalovat stanovy spolku a jejich změny,
- schvalovat výsledky hospodaření a rozpočet spolku,
- rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
- volit členy správní rady.
e.
Členská schůze je usnášeníschopná v případě, že je přítomno 30 % všech členů.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

V. b) Předseda spolku a správní rada spolku
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek. Za spolek jedná
předseda samostatně ve všech záležitostech, případně předsedou pověřený člen správní rady.
Správní rada volí předsedu spolku ze svých členů na dobu deseti let.
Správní rada má tři členy. Správní rada je volena na dobu deseti let.
Členové správní rady rozhodují hlasováním, přičemž správní rada je usnášeníschopná v případě
přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Návrh je přijat, je-li pro jeho přijetí nadpoloviční
většina všech členů.
Každý člen správní rady může být zvolen opakovaně.
Správní rada zasedá minimálně jednou za šest měsíců. Správní radu může svolat kterýkoliv její
člen, a to elektronickou pozvánkou na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů s uvedením
programu jednání, přičemž správní radu je třeba svolat alespoň 15 dnů před jejím konáním.
Do působnosti správní rady patří vše, co není těmito stanovami svěřeno do působnosti jiného
orgánu spolku.

Článek VI.
Společná ustanovení o volbách a usnášení se:
1. Volba členů správní rady spolku se provádí veřejným hlasováním zakládajících členů.
2. Předsedu spolku volí rada spolku ze svých členů.
3. K nové volbě dochází při odvolání, odstoupení, nebo ukončení členství ve spolku, nebo aktivní
činnosti některého z funkcionářů, nebo uplynutím volebního období. Předsedu spolku volí rada
spolku svých členů.
4. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu přítomných zakládajících členů.
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Článek VII.
Majetek a hospodaření, jednání v hospodářském styku
1. Spolek získává prostředky zejména:
a.
ze sponzorských a členských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo
právnickými osobami,
b.
ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů samosprávy a obcí, z fondů EU,
c.
z benefičních akcí, z veřejných sbírek, popřípadě z jiných doplňkových aktivit,
d.
z úroků a z jiných výnosů majetku spolku,
e.
z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení
svých hlavních cílů.
2. Prostředky spolu slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů spolku. Hospodaření musí být v souladu
s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní
hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení
účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda spolku.
4. Zdrojem mohou být také příjmy z činností při naplňování cílů spolku.
5. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, jejich placení se řídí těmito
pravidly:
a.
výši příspěvků navrhuje předseda v rámci ročního rozpočtu a schvaluje je rada spolku,
jejich úhradě podléhají všichni členové,
b.
nezaplacením příspěvků zaniká členství,
c.
vybírání příspěvků zajišťuje rada spolku.

Článek VIII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a.
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
správní rady
b.
pravomocným rozhodnutím o zrušení nebo rozpuštění spolku.
2. Při rozpuštění spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí správní rady jinému subjektu či
subjektům s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který jiný subjekt nemůže využít přímo, se
zpeněží a převede se na tento subjekt.
3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců zajišťuje předseda spolku na
základě rozhodnutí správní rady. Musí tak učinit nejpozději do dvanácti měsíců od rozhodnutí
správní rady o zániku spolku
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
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2. Tyto stanovy byly přijaty správní radou dne

V Plzni dne 16. 1. 2017

……………….………………………..
předseda spolku

Zakládající členové:
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