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Spolek Indián - stezka přežití
stanovy spolku

Čl. I 
Název, znak, charakter a sídlo spolku

 
I.1. Spolek Indián - stezka přežití, (dále jen „spolek“)

I.2. Znakem spolku je kreslená hlava indiána s barevnou čelenkou, vyrobená v několika
barevných mutacích, s možností použití textu Indián - stezka přežití, do kruhu i
vodorovně.

I.3. Spolek je dobrovolný, nevládní, zájmový a nezávislý, založený dle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Spolek je otevřen všem lidem
bez rozdílu vyznání, rasy a pohlaví, dětem, mládeži i dospělým.

I.4. Spolek je veřejně prospěšným, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů.

I.5. Sídlem spolku jsou Velhartice 2, PSČ 341 42, okr. Klatovy. Spolek má působnost na
celém území České republiky a v souladu s cizozemským právem může působit i na území
jiného státu.

Čl. II
Účel a činnosti k dosažení cíle

 
II.1. Spolek sdružuje skupinu lidí věnující se výuce technik přežití a reakcí na živelné
katastrofy za účelem znovuprobuzení základních vědomostí a dovedností člověka,
výchovy dětí, mládeže i dospělých přírodou a svobodným životem k vysoké úrovni lidství,
a to ke kráse, pravdě, síle, lásce, spolupráci a respektu. Účelem spolku je vytvářet
volnočasové, sociální, vzdělávací, kulturní a další rozvojové projekty vedoucí k aktivizaci
a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti. 

II.2. K naplnění svého účelu se spolek věnuje zejména:
a. mimoškolní výchově a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, 
b. praktické ochraně přírody a péči o krajinu, 
c. rozvojové a osvětové činnosti v oblasti kultury a vzdělávání,
d. aktivnímu způsobu trávení volného času interaktivní činností s poznáváním přírodních
hodnot a jejich ochrany,
e. podpory rozvoje osobnosti člověka a vzdělávací činnosti (např. pořádání přednášek,
besed, seminářů, workshopů, vzdělávacích her, kurzů, školení, včetně lektorské činnosti),
f. realizaci projektů směřujících k navýšení povědomí o spirituálním rozvoji a kvalitě
života jednotlivce zejména z ekologického pohledu na život na planetě,
g. vydavatelské a hudební činnosti, 
h. poskytování ubytovacích služeb.
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Čl. III
 Členství ve spolku 

III.1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na
základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí
rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají
osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

III.2.Člen spolku má právo:
a. podílet se na veškeré činnosti spolku,
b. volit náčelníka spolku,
c. svobodně se vyjadřovat k činnosti spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty k
činnosti spolku,
d. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejích rozhodování hlasováním.

III.3. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b. hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v
rozporu se zájmy spolku,
c. hájit vyšší zájmy spolku uvedených v čl. II.1.,
d. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.

III.4. Členství ve spolku zaniká:
a. vystoupením ze spolku na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení
členství ve spolku,
b. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní
zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu
spolku porušuje tyto stanovy,
c. úmrtím člena,
d. zánikem spolku.

III.5. Seznam členů
a. Spolek vede seznam členů spolku pro svou vnitřní potřebu. Seznam členů spolku není
veřejně přístupný, ale je k nahlédnutí osobně kontaktováním náčelníka (předsedy)
spolku.
b. Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí náčelník při vzniku a zániku členství a dále při
jakékoliv změně podstatných údajů. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo
členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.



Čl. IV
Orgány spolku

 
Organizační strukturu spolku tvoří Členská schůze a Rada náčelníka.

IV.1. Členská schůze

IV.1.1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech věcech týkajících se spolku, zejména: 

a. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
c. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
d. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
e. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a
kampaních,
rozhoduje o provozování kanceláře spolku, rozhoduje o zániku spolku.

IV.1.1.2. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada náčelníka dle podle
potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada náčelníka je povinna svolat do jednoho
měsíce členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů
spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá Rada náčelníka členům
spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, a to nejpozději
deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské schůze zasílá náčelník členům
spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

IV.1.1.3. Usnášeníschopné je, pokud se zúčastní zasedání třetina všech členů
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku,
není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas,
hlasy členů jsou si rovny. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů
spolku podá ke svolání podnět.

IV.1.1.4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské
schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

IV.1.1.5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou
schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové
přítomni na zasedání členské schůze.
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IV.2. Rada náčelníka

IV.2.1. Rada náčelníka je statutárním orgánem spolku a má tato privilegia: 
a. je oprávněna jednat jménem spolku ve všech věcech, 
b. rozhoduje o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho
majetkem, s výjimkou majetku nemovitého,
c. přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o
všech jejich pracovních záležitostech,
d. uzavírá jménem spolku smlouvy, atp.,
e. za spolek může jednat každý člen z Rady náčelníka samostatně

IV.2.2. Rada náčelníka je povinna:
a. svolávat zasedání členské schůze,
b. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
c. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d. jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a
to tak, aby mohl být projednán nejpozději dva měsíce před ukončením platnosti
předchozího strategického plánu.

Čl. V 
Hospodaření spolku

 
V.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši
schválené členskou schůzí, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických
osob z tuzemska i zahraničí, z příjmů ze svých činností v rámci vzdělávacího,
výukového, výchovného a kulturního procesu a z výnosu svého majetku. 

V.1.2. Prostředky mohou být použity jako řádná mzda či odměna na základě
platných smluv.

Čl. VI
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden dle rozhodnutí poslední
Rady náčelníka.
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Účinnost od 11. 5. 2021
Ve Velharticích dne 11. 5. 2021

Zapsala:                                                     Ověřil:
Mia Habichová                                            Daniel Ďuriš

Podpisy zakladatelů:

.................................... 
Daniel Ďuriš 

.......................................
J. Mia Habichová 

....................................

Andrea Mrázková

 
 

 

Spolek Indián - stezka přežití
stanovy spolku

Mia Habichová

Mia Habichová

Ďuriš

Ďuriš

Andrea Mrázková


