Stanovysdružení
rybářůNučice

čt.r
Zák|adníustanovení
1. Sdružení
rybářůNučice(dálejen ,,sdružení.,)je
pod|ezákonač.
dobrovo|né
občanské
sdružení
83/1990Sb.o sdružování
občanu,
sdružující
práva.
občanyk výkonurybářského
a) názevsdružení:
Sdružení
rybářůNučíce
b ) s í d | o : o b e c n í ú řNaudč i c eN, u č í c2e, 2 8 1 . 6 3K o s t e | e nc a d Č . l .o, k r e sP r a h a - v ý c h o d
c) cílčinnostt:
Č|.ztěchtostanov
d) orgánysdružení:
čt.s a Č|.o těchtostanoV
jednotky:nebudouzřizovány
e) organizační
f) zásadyhospodaření:
sdruženíje
prostředkyke svéčinnosti
neziskovouorganizací.
Finanční
budouzískávány
příspěvků
z č|enských
č|enů
prodejem
povoIenek
k odchytu,
,,sdružení,,,
brigádnickou
činnostíč|enů
a pořádánímrybářskýchzávodů.Tyto prostředkybudouvyužívány
k údržbě
rybníků
a nákupuchovnýchryb.
2. Sdružení
má postavení
právnické
samostatné
osoby a vyvíjí
svojíčinnost
v souladus těmito
stanovamia obecněplatnýmiprávnímipředpisy'

Čl,z
Cílčinnosti,,sdruŽeni,,
je
Pos|áním
zejména:
,,sdružení,,
a) vykonávatrybářsképrávo ve smys|uzákona o rybářství'Chovat,chránita |ovitryby na obecním
rybníkuv Nučicích,
kterýje majetkemobce Nučice,se síd|emobecníúřadNučice,
Nučice2,281'63,
okr. Praha- východ.
prostředí.
b) chránit přírodu,čistotuvod a životního

čl.s
členstvíve,,sdružení,'
je stanovenmaximálnímpočtem60 členů.
]..Početřádnýchč|enů
ve,,sdružení..
jsou:
2. Č|enové
,,sdružení,,
a) řádníčlenové
starší
]"5|etvčetněs trva|ýmpobytemv obcíchNučice,
Výžerky,
Prusice
b) hosté,,sdružení,,
c) čestní
č|enové
3. Č|enstvíve
í,,vznikápřijetímč|enskou
schůzí,
zap|acením
zápisného
a č|enského
,,sdružen
příspěvku'
4. Členstvíve
í,,zaniká:
,,sdružen
a)vystoupením
pro neplněníč|enských
b)zrušením
č|enství
povinností
c)nezaplacením
příspěvkudo konceměsícebřeznapřís|ušného
č|enského
roku a
nezapIacením
povinnýchbrigádnických
neodpracovaných
hodin
d)úmrtím

čl.a

Právao povinnostič|enů
,,sdružení,.
t. Č|en
má tatopráva:
a)zúčastnit
sejednání
a rozhodování
načlenských
schůzích
b)volita býtvolendo všechorgánů,,sdružení,,
c)účastnit
se výkonurybářského
právaa po vydánípovo|enky
ísportovního
rybaření
d)účastnit
se ostatních
činností,,sdružení.,
e)obracets na orgány,,sdružení,,
se svýmipodněty,návrhy,dotazya stížnostmi
f)odvoIat
se protirozhodnutí
orgánu,,sdružení,,
povinnosti:
2. Členmá tytozákladní
a)dodržovat
stanovy,,sdružení,,,
obecněplatnépředpisyo rybářství,
dodržovat
rybářskýřád
a pInitrozhodnutí
orgánů
,,sdružení.,
,,sdružení.,
b)pIatit
příspěvky
č|enské
ve stanoveném
termínu
c)účastnit
se č|enských
schůzí
pracovní
d)osobní
podí|et
činnostíse
načinnosti
,,sdružení,,
e)chránit majetek,,sdr
uženÍ,
porušení
3. Důs|edkem
neboneplnění
povinností
č|enských
může
být:
a)napomenutí
b)nevydání
neboodnětípovo|enky
k ryboIovu
c)zrušení
č|enství

čt.
s

Strukturaa orgány,,sdružení.,
je členská
1' Nejvyšším
orgánem,, sdružení,,
schůze.
Usnášení
schopnáje při nadpoIoviční
přítomnostiřádnýchčlenů.
2. Č|enská
schůze:
a) vo|íč|eny- výboru,,sdružení
(7 č|enů)
- revizníkomisi(3 členy)
b) rozhoduje-o zák|adních
zá|eŽitostech,,sdružení,,
- o přijetínovýchč|enů
,,sdružení,,
- o vy|oučení
č|enů
sdružení,,
,,
- o odvo|áníč|ena
protirozhodnutívýboru
,,sdruŽení,,
- o změně stanov,,sdružení,,
- o výšič|enských
příspěvků,
počtubrigádních
hodin na příslušný
rok a výši
pokutyza jejichneodpracování
c)schvaIujezprávuo činnosti
a rnýs|edcích
hospodaření,,sdružení,,za
uplynuléobdobía
bere na vědomízprávurevizníkomise
3. Výbor,,sdružení,,
vo|íze svéhostředu předsedu,jednate|ea hospodáře,,sdružení,,.
Výborje
výkonnýmorgánem,,sdružení,,,kterýspravujejehozá|ežitostimezič|enskýmischůzemi.Zajišťuje
pIněníusneseníč|enské
schůze,hospodařísmajetkem,,sdružení,,
a rozhodujeo všechzá|ežitostech,
kterénejsouvyhrazenyč|enské
schůzi.
Schůze
výborusvo|ávápředsedanebo pověřenýč|envýboru.
patřícídopůsobnostivýboru,
Mimořádnézá|ežitosti,
kteréjsou neodk|adné,
můževyříditpředseda,
jednate|,hospodářnebo pověřenýčlenvýrobu.K p|atnostiusnesení
výboruje za potřebísouh|asu
nadpoIoviční
většinyjeho č|enů.
4. Revizníkomiseje kontrolnímorgánem ,,sdružení,,
, Kontro|uječinnostivýboru a hospodaření
s majetkem,,sdružení,,.
Můženavrhnoutvýborusvo|ánímimořádné
č|enské
schůze.O výs|edcích
kontro|informuječ|enskou
schůziminimá|nějedenkrátza rok' č|enové
revizníkomisevo|ízesvého
středu předsedu.Předsedanebo pověřenýč|en
revizníkomise
má právo účastníse
s chůzívýboru
poradním.
s
hlasem
,,sdružení,,

čl.e
.Statutární
orgány,,sdružení,.

jedná samostatněpředseda,jednatel,nebo hospodářpřípadně
jiný č|en
1. Jménem,,sdružení.,
pověřený
pInou
mocí.
PInoumoc schvalujevýborová schůze.
,,sdružení,,
2. Je-|ik p|atnostiprávníchúkonůpředepsánapísemnáforma,je třeba podpisudvouoprávněných
zástupců,,sdružení,,.

čl.z

lánik ,,sdružení..
]..Sdružení
zaniká,usnese-|i
počet
pod7.
se natom nadpo|ovičnívětšina
č|enů,
nebok|esne-|i
č|enů
2. V případě
zániku,,sdružení,,
předánobci Nučice.
budemajetek,,sdružení,,
bezplatně

čl.s

Společná
a závěrečná
ustanovení
ZměnystanoVbudourozhodovány
a schvalovány
č|enskou
schůzí,,sdružení,,
V Nučicích
1.5.2010

