Stanovy spolku Loukaři
1. Základní ustanovení
1.1 Název organizace je spolek Loukaři.
1.2 Loukaři jsou spolkem dětí a dospělých, kteří pořádají aktivity pro děti i dospělé v průběhu celého roku.
Spolek je právnickou osobou podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.
1.3 Sídlem spolku je Havlíčkova 126, 257 22 Čerčany
1.4 Logem spolku je postavička Loukaře. Přesné vyobrazení loga je uvedeno v příloze č.1, která tvoří nedílnou
součást těchto stanov.
2. Cíl
2.1 Cílem Loukařů je uspokojování společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích zájmů a potřeb
členů spolku, jakožto i uspokojování výše zmíněných potřeb a zájmů neorganizovaných dětí, mládeže a
dospělých, tedy všestranný a harmonický rozvoj jejich osobnosti.
3. Formy činnosti
3.1 Hlavní činnost: spolek plní svůj cíl pořádáním volnočasových akcí v průběhu celého roku víkendových a
jednodenních akcí rozličného zaměření, kulturních, recesních, sportovních a vzdělávacích programů.
3.2. Vedlejší činnost: spolek organizuje dětské tábory různých typů.
4. Členství
4.1 Členem spolku Loukaři může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.
4.2 Členství je dobrovolné. Nikomu se neupírá právo o členství požádat, stejně jako nikdo nesmí být nucen ke
členství proti své vůli.
4.3 Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky, o přijetí rozhoduje velká slezina na svém
nejbližším jednání.
4.4 Členství může být aktivní (s hlasovacím právem na valné hromadě) nebo klubové (bez hlasovacího práva).
O typu členství rozhoduje velká slezina při přijetí přihlášky.
4.5. Členství zaniká:
- doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze spolku, velké slezině
- úmrtím člena
- zánikem spolku

- vyloučením člena spolek velkou slezinou, pokud člen opakovaně i přes písemná napomenutí rady spolku
porušuje tyto stanovy
4.6 Každý člen má právo:
- účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován
- předkládat podněty, návrhy a připomínky orgánům spolku
4.6.1 Aktivní člen má právo
- volit orgány spolku a být do nich volen
4.7 Každý člen má povinnost:
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku
- hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se
zájmy spolku
4.8 Z členství nevyplývá povinnost platit členské příspěvky.
5. Orgány
5.1 Strukturu spolku tvoří:
- velká slezina
- rada
5.2 Velká slezina je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku. Velká slezina se svolává
oznámením na internetových stránkách spolku. Svolává ji rada, a to nejméně jednou ročně, aby:
- schválila stanovy spolku a změny těchto stanov
- zvolila radu spolku
- schválila hospodaření spolku
- schválila přijetí nových členů a rozhodla o vyloučení členů
- rozhodla o zániku spolku
Velká slezina rozhoduje na základě hlasování. Velká slezina je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň
pětina aktivních členů. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných aktivních členů.
5.3 Rada je výkonným orgánem spolku a zastupuje jej navenek. Radu tvoří pět aktivních členů spolku. Každý
člen rady je oprávněn jednat za spolek samostatně. O svém jednání se členové rady informují. O složení rady
rozhodují hlasováním aktivní členové na velké slezině. K rozhodnutí rady je zapotřebí účasti všech jejích
členů. Rada rozhoduje hlasováním, k přijetí rozhodnutí je potřeba minimálně tří hlasů.
6. Hospodaření
6.1 Spolek Loukaři je neziskovou právnickou osobou. Sponzorské dary, účelové dotace, granty a jiné příjmy
z vedlejší činnosti vynakládá výhradně ve prospěch cílů podle bodu 2 těchto stanov.

6.2 Za hospodaření spolku odpovídá rada.
7. Závěrečná a pozměňovací ustanovení
7.1 Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí velké sleziny. Ta zároveň rozhodne o
způsobu majetkového vypořádání. Člen rady oznámí zánik spolku do sedmi dnů Ministerstvu vnitra ČR, a to
písemně spolu se svým úředně ověřeným podpisem (tj. legalizovanou listinou). K oznámení o zániku spolku
člen rady zároveň připojí ověřenou kopii zápisu z rozhodnutí velké sleziny, kterým se spolek rozpouští (tj.
vidimovanou listinu).
7.2 Stanovy byly projednány a schváleny na jednání přípravné rady dne 6. 4. 2012 a nabývají účinnosti dnem
registrace.
7.2.1 Stanovy byly pozměněny dle požadavků NOVÉHO OBČASNKÉHO ZÁKONÍKU platného od 1. 1. 2014
na Velké slezině konané 21. 6. 2014. Změna se týká bodu 1.1 - název organizace a z toho vyplývající změny
příslušných bodů.

V Kadově 21. 6. 2014

Příloha č. 1 Stanov spolku Loukaři
Vyobrazení loga spolku Loukaři.
Černobílé provedení loga:

Barevné provedení loga:

