STANOVY Spolku
Spolek majitelů lesa Rašín
I.
Úvodní ustanovení a výklad pojmů pro účely těchto stanov
1. "OZ" se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
2. "Pozemky Spolku" se rozumí souhrnné označení pro následující pozemky:
- pozemek p.č. 165/1 - lesní pozemek o výměře 208.371 m2
- pozemek p.č. 181 - lesní pozemek o výměře 280.633 m2
- pozemek p.č. 565 - lesní pozemek o výměře 201 m2
vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k.ú. Rašín, obec Rašín, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.
3. "Podílem člena" se pro účely těchto stanov rozumí spoluvlastnický podíl člena na výše uvedených
Pozemcích spolku. Velikost podílů členů je na všech Pozemcích Spolku shodná.
4. Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem.
II.
Název a sídlo Spolku
1. Název Spolku je "Spolek majitelů lesa Rašín, z.s." (dále jen "Spolek").
2. Sídlem Spolku je Rašín č.p.11, 508 01 Rašín, okres Jičín.
III.
Účel a hlavní činnost Spolku
1. Hlavní činností a základním posláním Spolku je:
a) organizovat péči a činnost pro zdravý vývoj lesních porostů na Pozemcích Spolku
b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností
c) vytvářet, provozovat a udržovat lesní a hospodářská zařízení, která Spolek vlastní nebo užívá
d) hájit zájmy Spolku u třetích osob a veřejných subjektů, za tímto účelem Spolek spolupracuje s
orgány obcí a fyzickými a právnickými osobami, zejména těmi, jejichž činnost se dotýká zemědělství,
lesnictví, myslivosti, vodohospodářství, pořádání sportovních aktivit atd.
IV.
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou
a) Členská schůze
b) Výbor
c) Revizní komise

V.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Rozhoduje o všech důležitých záležitostech
týkajících se Spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy a jejich změny
b) volí a odvolává členy Výboru
c) volí a odvolává členy Revizní komise
d) schvaluje zprávu o činnosti Spolku a výsledek hospodaření za kalendářní rok
e) schvaluje rozdělení zisku a nakládání s ním
d) určuje hlavní zaměření činnosti, plány a cíle Spolku
e) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
2. Členové se dohodli, že výslovně vylučuji ustanovení § 252 odst. 1, in fine NOZ, tedy ustanovení, že
každý člen má jeden hlas. Veškerá práva a povinnosti členů, která členové vykonávají svou účastí a
hlasováním na členské schůzi, jsou odvislá od velikosti Podílu člena. Pokud je tedy v těchto stanovách
uvedena jakákoliv část či většina členů nutná pro svolání a jakékoliv rozhodnutí členské schůze, je
tato většina vždy počítána podle velikosti Podílů členů. Bez ohledu na skutečnou velikost
spoluvlastnického podílu na pozemcích Spolku, však jeden člen může vykonávat nejvýše 1/5 všech
hlasovacích práv a to i v případě zplnomocnění jednoho člena dalšími členy, tzn. výkon hlasovacích
práv jednoho člena Spolku je s maximálním limitem 1/5 všech hlasovacích práv počítáno podle
velikosti Podílů všech členů.
3. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda výboru nejméně jedenkrát do roka. Předseda výboru
svolá pravidelné roční zasedání členské schůze vždy po zpracování a vyčíslení hospodaření za běžný
účetní rok. Předseda výboru dále svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň jedné
třetiny členů Spolku (počítané podle velikosti Podílu členů, s limitem 1/5). Nesvolá-li předseda
výboru zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal,
svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.
4. Zasedání členské schůze se svolá pozvánkou odeslanou každému členovi písemně nebo
elektronickou poštou na jeho kontaktní adresu nejméně dvacet dnů před jeho konáním. Z pozvánky
musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Součástí pozvánky jsou návrh programu zasedání a
informace o způsobu, možnosti, místě a čase prostudování dokumentů, které jsou potřebné pro
rozhodování členské schůze.
5. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost většiny členů se ho účastnit.
6. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž
prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti alespoň jedné poloviny členů Spolku (počítané
podle velikosti Podílu členů s limitem 1/5). Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení (počítané podle velikosti Podílu členů s limitem 1/5).
8. Osoba, která svolala zasedání členské schůze, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet.
9. Předseda výboru vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na
předčasném ukončení zasedání.
10. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti
a se souhlasem všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.
11. Členská schůze před zahájením jednání si zvolí zapisovatele, ověřovatele a skrutátory.

12. Zapisovatel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení.
13. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu
předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis
vyhotoven.
14. Každý člen Spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání u členů Výboru, případně na webu OÚ
Rašín, tj. Spolku majitelů lesa Rašín.
VI.
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. Výbor má tři členy. Výbor rozhoduje ve všech věcech, ve
kterých nerozhoduje členská schůze. Výbor zejména:
a) zabezpečuje výkon rozhodnutí členské schůze
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost Spolku
c) připravuje podklady pro členskou schůzi
d) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obce a fyzickými a právnickými osobami
2. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. K volbě člena výboru je třeba nadpoloviční většiny
všech členů (počítané podle velikosti Podílu členů s limitem 1/5).
3. Funkční období členů výboru je čtyřleté. U všech členů výboru končí funkční období shodně, tedy i
v případě členství ve výboru na základě doplňovacích voleb. Nedošlo-li do okamžiku skončení
funkčního období k řádnému zvolení nových členů, vykonávají dosavadní členové výboru funkci i po
skončení funkčního období, a to až do dne řádného zvolení nových členů výboru. Členové výboru
mohou být voleni do funkce opakovaně.
4. Výbor je oprávněn jednat jménem Spolku navenek ve všech záležitostech.
5. Za výbor jménem Spolku jedná samostatně předseda výboru nebo společně jiní dva členové výboru.
6. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 1 krát za 6 měsíců. Schůzi výboru svolává návrhem
(písemným nebo ústním) předseda výboru. V případě nepřítomnosti předsedy svolává schůzi
místopředseda. Výbor je povinen se na základě tohoto návrhu sejít.
7. Výbor odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
8. Zasedání řídí předseda výboru. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo jiný
pověřený člen výboru.
9. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.
10. Předseda výboru vede seznam členů Spolku, svolává členskou schůzi a připravuje její program,
archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze a výboru.
11. Člen výboru může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou všech členů (počítanou podle
velikosti Podílu členů s limitem 1/5).
12. Člen výboru může ze své funkce odstoupit.
13. V případě odvolání, odstoupení nebo úmrtí člena výboru je předseda, popř. místopředseda Spolku,
povinen do sto dvaceti dnů svolat členskou schůzi.

VII.
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku a je oprávněna kontrolovat hospodaření (zejména
příjmy a výdaje v porovnání s plánem činnosti) Spolku a činnost výboru.
2. Členové Revizní komise jsou voleni členskou schůzí. K volbě člena Revizní komise je třeba
nadpoloviční většiny všech členů (počítané podle velikosti Podílu členů s limitem 1/5).
3. Funkční období Revizní komise je čtyřleté. Funkční období je shodné s funkčním obdobím členů
výboru.
4. Revizní komise odpovídá za svoji činnost členské schůzi.
5. Revizní komise jedná podle potřeby, nejméně však 1 krát za rok.
6. Revizní komise předkládá členské schůzi jednou ročně zprávu o kontrole hospodaření Spolku.
7. Člen Revizní komise může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou všech členů (počítanou
podle velikosti Podílu členů s limitem 1/5).
8. Člen Revizní komise může ze své funkce odstoupit.
VIII.
Členství ve Spolku
1. Členem Spolku může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která je
spoluvlastníkem některého z Pozemků Spolku nebo jeho části.
2. Členství ve Spolku přechází na právního nástupce člena a na každého dalšího spoluvlastníka
některého z Pozemků Spolku, pokud nabyl spoluvlastnický podíl na Pozemcích Spolku od člena
Spolku.
3. Spolek vede seznam svých členů. Jeho vedením, zápisy a výmazy týkající se členství osob ve
Spolku je pověřen výbor. Seznam členů nebude zpřístupněn veřejnosti.
4. Členství ve Spolku zaniká úmrtím člena Spolku a přechází na právního nástupce člena. Členství ve
Spolku dále zaniká okamžikem, kdy člen pozbude vlastnické právo ke spoluvlastnickému podílu na
všech Pozemcích Spolku, tzn. členem Spolku je ten kdo má podíl na Pozemcích Spolku, kdo podíl na
Pozemcích Spolku nemá, nemůže být členem Spolku.
IX.
Práva a povinnosti členů
1. Člen Spolku má právo:
a) účastnit se zasedání a rozhodování členské schůze
b) předkládat výboru nebo členské chůzi návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku a jeho
orgánů
c) podílet se na praktické činnosti Spolku
2. Člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy
b) plnit rozhodnutí orgánů Spolku
c) účastnit se zasedání orgánů Spolku
d) dbát dobrého jména Spolku a jeho členů

X.
Hospodaření Spolku
1. Spolek hospodaří s vlastním majetkem, nabývá práv a zavazuje se svým jménem.
2. Za své závazky odpovídá Spolek celým svým majetkem.
3. Členové neodpovídají za závazky Spolku.
4. Zdrojem činnosti Spolku jsou především příjmy z vlastní hospodářské a investiční činnosti,
příspěvky a dotace z veřejných zdrojů, sponzorské dary, příspěvky či jiné příjmy od fyzických a
právnických osob.
5. Výbor je povinen informovat členy na členské schůzi o výsledcích hospodaření.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy mohou být měněny pouze na základě usnesení členské schůze.
2. Stanovy jsou závazné pro všechny členy.
3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními
§ 214 - § 302 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

