STANOVY
A dál, z. s.
I.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem A dál, z. s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným svazkem členů, kterým
není veřejný prostor lhostejný.
2. Sídlem spolku je byt č. 8 na adrese Třebízského 2418, 438 01 Žatec.
II.
Účel a cíl
1. Základním účelem spolku je prosazovat transparentní městské plánování, věnovat se
diskusi o veřejném prostoru a popularizaci architektury.
2. Spolek má dále za cíl:
a. motivovat lidi k občanské aktivitě,
b. pořádat události za výše uvedeným účelem.
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III.
Členství
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let.
Členství je dobrovolné.
V seznamu členů spolku jsou u každého člena uvedeny následující údaje:
a. jméno a příjmení
b. datum narození
c. adresa trvalého bydliště
d. e-mail
Členství vzniká přijetím osoby nejvyšším orgánem spolku a zapsáním na seznam členů
spolku.
Členství zaniká výmazem člena spolku ze seznamu členů spolku, a to z důvodu:
a. úmrtí člena,
b. oznámení člena o ukončení členství ve spolku,
c. zrušení členství nejvyšším orgánem spolku.
Zápis a výmaz provádí předseda spolku.
IV.
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a. účastnit se členské schůze a hlasovat,
b. podávat návrhy a připomínky k činnosti spolku,
c. být informován o hospodaření a stavu majetku spolku,
d. nahlížet do seznamu členů spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy spolku,
b. chránit a dbát na zachování dobrého jména a pověsti spolku,
c. informovat předsedu o změně údajů uvedených v seznamu členů spolku.

V.
Orgány
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
2. Statutárním orgánem spolku je předseda.
VI.
Členská schůze
1. Je tvořena shromážděním všech členů spolku.
2. Volí a odvolává předsedu.
3. Přijímá členy a ruší členství osob ve spolku.
4. Schvaluje hospodaření spolku.
5. Projednává činnost spolku a přijímá rozhodnutí zásadní důležitosti pro další činnost
a existenci spolku.
6. Je svolávána předsedou samostatně, případně do 30 dnů na žádost alespoň jedné
třetiny všech členů spolku.
7. Je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
8. Je svolávána prostřednictvím e-mailové pozvánky zaslané na adresu uvedenou
v seznamu členů spolku, a to nejméně 15 dní předem.
9. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
10. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
11. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda.
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VII.
Předseda
Je členem spolku a je volen na členské schůzi.
Zastupuje spolek navenek samostatně.
Řídí spolek v souladu se stanovami a v souladu s usneseními členské schůze.
Odpovídá za řádné hospodaření a péči o majetek spolku, informuje členy
o hospodaření spolku.
Vede seznam členů spolku.

VII.
Hospodaření a majetek
1. Spolek hospodaří s prostředky, které mu jsou poskytnuty zejména darem, grantem,
státním příspěvkem či příspěvkem jiné veřejnoprávní korporace.
2. Veškeré prostředky spolek využívá k financování činností a aktivit spolku, či k úhradě
provozních nákladů spolku.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 06.06.2020.

