Stanovy spolku BABYLON, z. s.
Čl I. — Název a sídlo
I.1.

Název spolku: BABYLON, z. s.,

I.2.

Sídlo spolku: Babylon č. p. 27, 344 01 Babylon

I.3.

IČ: 26612437

Čl II. — Charakter spolku
II.1.

BABYLON, z. s. je sdružení dobrovolných členů vedených
společným zájmem, navazuje na činnost „Okrašlovacího
spolku pro Babylon a okolí“, který v obci Babylon působil
v letech 1913-1951 a je právním nástupcem občanského
sdružení Babylon, které bylo založeno 9. 12. 2002 a 1. 1. 2014
se změnilo na spolek.

Čl III. — Účel spolku
III.1. Základním účelem spolku je: ochrana přírody a krajiny
III.2. Dalšími účely spolku jsou:
a) okrašlovací činnost v obci Babylon a okolí
b) pořádání vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí
v obci Babylon.
c) poznávací činnost zaměřená na tuzemské i zahraničí území
d) vydávání informačních, odborných a propagačních
materiálů
e) pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže
f) získávání finančních zdrojů na obnovu památek, případně
na ekologické aktivity
g) organizování výstav, sbírek, přednášek či vycházek pro
veřejnost
h) zapojení dobrovolníků a podpora dobrovolnictví, stejně jako
prosazování principů občanské společnosti
ch) realizace projektů směřující k naplňování účelu spolku

Čl IV. — Formy činnosti
IV.1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) účast ve správních řízeních, organizování kampaní a
petičních akcí na ochranu přírody, aktivity směřující ke
zlepšení životního prostředí v obci Babylon a okolí
b) spolupráce s orgány veřejné správy ČR, krajem, obcí
Babylon při řešení problémů území
c) návrhy a realizace projektů obnovy, údržby a rozvoje
kulturních pamětihodností a dominant v obci Babylon a okolí
d) spolupráce se spolky podobného zaměření a s ostatními
spolky v obci a okolí
e) organizace úklidových akcí
IV.2. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani
výdělečnou činností
Čl V. — Nejvyšší orgán
V.1.

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Tvoří ji všichni
členové spolku.

V.2.

Členská schůze je svolávána dle potřeby.

V.3.

Členská schůze především:
a) přijímá členy,
b) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
c) volí a odvolává statutární orgán,
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
e) rozhoduje o změnách stanov.

V.4.

Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné
formě nebo s využitím technických prostředků, hlasování per
rollam je umožněno.

V.5.

Členská schůze je usnášeníschopná účastní se jejího
zasedání třetina všech členů Spolku. Členská schůze
rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku.

Čl VI. — Předseda a Místopředseda
VI.1. Předseda a Místopředseda tvoří kolektivní statutární orgán
spolku.
VI.2. Předseda a Místopředseda jsou voleni členskou schůzí na
dobu 2 let.
VI.3. Předsednictví či místopředsednictví končí dnem odvolání
předsedy, místopředsedy členskou chůzí, odstoupením
z funkce jednoho z nich, ukončením členstvím ve spolku,
úmrtím, zánikem spolku či vypršením funkčního období.
VI.4. Předseda jedná za spolek samostatně, zastupuje jej navenek
a samostatně rozhoduje v záležitostech fungování spolku. Činí
veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za
spolek.
VI.5. Předseda mezi členskými schůzemi:
a) jedná samostatně jménem spolku
b) pověřuje členy spolku výkonem činnosti související s cíli
spolku
c) dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou
hospodářskou činnost spolku
d) koordinuje činnost spolku, svolává a zajišťuje členskou
schůzi
e) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
VI.6. Předsedu při nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu
místopředseda
Čl VII. — Členství ve spolku
VII.1. Členy spolku přijímá členská schůze.
VII.2. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit
zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
VII.3. Člen má především právo účastnit se členské schůze a
hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.

VII.4. Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené
členskou schůzí.
VII.5. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Seznam
členů je neveřejný
VII.6. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
Čl VIII. — Členské příspěvky
VIII.1. Roční členský příspěvek na běžný kalendářní rok se platí vždy
do 30. května, nestanoví-li členská schůze jinak. Výši
minimálního členského příspěvku určuje členská schůze.
Za vedení evidence členských příspěvků zodpovídá předseda
nebo jím pověřený místopředseda.
Čl IX. — Hospodaření spolku
IX.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských
příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými
dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a
dotacemi. Prostředky vynakládá výhradně na úkoly spojené
s předmětem činnosti spolku, jsou řádně podložené účetními
doklady.
IX.2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy
spolku na členské schůzi.
Čl X. — Zánik spolku
X.1.

Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím členské schůze
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

X.2.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, členská schůze
rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání.

Čl XI. — Závěrečná zpráva
XI.1. Výroční zpráva je každoročně vypracována předsedou spolku
nebo osobou, kterou předseda tímto úkolem pověří a to k datu

28. února (vždy zpětně za předchozí rok), pokud členská
schůze nestanoví jinak. Výroční zpráva je zasílána členům
spolku.
Čl XII. — Závěrečná ustanovení
XII.1. Stanovy byly přijaté na členské schůzi konané dne 8. 1. 2021
XII.2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně
platnými právními předpisy.
XII.3. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
XII.4. Znění těchto stanov je platné v den jejich přijetí členskou
schůzí, účinné ode dne, kdy budou vloženy rejstříkovým
soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
XII.5. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejich přijetí
členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

__________________________
V Babylonu dne 8. 1. 2021

Podpis předsedy spolku

