Stanovy zájmového Sdružení právnických Osob
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předlět činnosti

zájlového Sdružení

právnických

Název a sídlo
1)

2)

Název zní= "Hornovsacká dráha", zkratka H.D.
Sdružení právnických osob "Hornovsacká dráha"
má sídlo v Karolince

/dále jen H.D./

Předlět činnosti H.D.
-

zachovat a provozovat železniční trať Vsetín - Velké Karlovice
spoluvytvářet systém dopravní obslužnosti H.V.

§2

Práva a povinnosti členů
1)

H.D. je založena na demokratických principech. Členství v H.D.,
podíl na
jeho činnosti a plnění
povinností z členství
vyplývajících je dobrovolné a je založeno na základě smlouvy a

stanov.

2)

Rozhodnutí orgánů H.D. mají charakter stanovisek,doporučení či
jiných společných prohlášení, která jsou závazná pro členy,
kteří
s nimi
vyslovili souhlas.
Závaznost není právně
vynutitelná.
Jedná-li člen, který dobrovolně přijal závaznost rozhodnutí,v
rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen orgány H.D. na tuto
skutečnost upozornit. Jestliže tak neučiní, je možné takovéto
jeho jednání posuzovat jako jednání proti zájmům H.D., a může
být důvodem k jeho vyloučení.

3)

Každý člen H.D. má právo účasti na valných hromadách a dalších
hromadných akcích H.D. Má právo spolurozhodovat O činnosti H.D.

4)

Každý člen H.D. má právo prosazovat své
ovlivňovat tak tvorbu stanovisek H.D.

5)

Každý člen H.D. má právo předkládat své návrhy na změny a
úpravy základních dokumentů, na svolání valné hromady /S
omezením dle
§ 7 bod
návrhy kandidátů
pro volby
5/,
představitelů H.D.

6)
7)

názory a stanoviska a

Každý člen H.D. má právo se vyjadřovat k činnosti orgánů a celé

H.D.

Každý člen H.D. má právo zapojit se do činnosti H.D. prací v
odborných skupinách, pracovních komisích a podobně.

Y

8)

Každý člen H.D. má právo vyžadovat přímé poskytnutí či
zprostředkování neplacených či placených služeb, vyplývajících
Z poslání a činnosti H.D.

9)

Každý člen H.D. je povinen řídit se stanovami H.D.

O)

Každý člen H.D. je povinen prosazovat a vysvětlovat
veřejnosti stanoviska H.D., pokud vystupuje jménem H.D.

11)

na

Každý člen H.D. je povinen poskytovat svazovým orgánům takové
informace, které jsou nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti
H.D. a ochraně společných zájmů.

S3

Právní forıa, vznik a zánik členství
1)

H.D. má právní formu zájmového sdružení jako právnické osoby ve

2)

Členství v H.D. je dobrovolné a je založené na základě smlouvy.
U zakládajících členů vzniká dnem konání ustavující valné
hromady. U ostatních členů dnem rozhodnutí valné hromady O
přijetí za člena.

3)

Zakládajícím členem H.D. jsou právnické osoby, které schválí
založení sdružení na ustavující členské schůzi.

4)

Právnické osoby, které po založení H.D. projeví zájem stát se
členem, zašlou H.D. prostřednictvím tajemníka žádost o přijetí
se základními informacemi,
týkajícími se zejména předmětu
činnosti, organizace apod.
O přijetí za člena H.D. rozhoduje v těchto případech valná
hromada, a to na základě návrhu předloženého představenstvem.

5)

Vystoupit z H.D. lze jen ke konci kalendářního roku při
dodržení podmínky, že dotyčný člen zašle nejméně 3 měsíce
předem své rozhodnutí o vystoupení představenstvu.

6)

Pokud člen nezaplatí do stanoveného termínu členský příspěvek,
může být vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady. Opětovné
přijetí je možné teprve po zaplacení dlužných příspěvků, a to
nejdříve po 1 roce.

smyslu

S

20

f)

Občanského zákoníku.

§4

Členské příspěvky

Členský příspěvek na příslušný kalendářní rok se stanovuje
rozhodnutím valné hromady na základě schváleného rozpočtu. Valná
hromada současně stanovuje termín splatnosti členského příspěvku.

§5

Hospodaření s majetkem H.D.
1)

H.D. hospodaří se Svým majetkem, který získal z příspěvků svých
členů a Z dalších zdrojů na základě rozpočtu schváleného valnou

hromadou.

2)

Případné přebytky hospodaření budou převedeny do příštího
rozpočtového období, event. použity na činnost H.D. za účelem
získání vlastního zdroje příjmů.

S6

Orgány H.D.
Orgány H.D. jsou=
a)

valná hromada

b)

představenstvo

S7

Valná hromada
1)

Valná hromada je nejvyšším orgánem

2)

Valná hromada
a) rozhoduje O změnách
b) volí
a odvolává členy
představenstva a předsedu
a
místopředsedu představenstva
c) schvaluje výroční zprávu představenstva
d) schvaluje účetní
uzávěrku za uplynulý rok a rozpočet na
příslušný kalendářní rok, volí revizora účtů
e) rozhoduje o výši členského příspěvku na příslušný kalendářní
rok
f) rozhodnuje O otázkách,
které byly zařazeny na program
jednání na
základě návrhu představenstva,
nebo členů
představujících alespoň 10% hlasů
9) rozhoduje O přijetí
nových členů a vyloučení člena na
základě návrhu představenstva
h) rozhoduje O zániku H.D.
i) posuzuje
jednání členů H.D. z hlediska ochrany společných
zájmů může rozhodnout o vyloučení člena z H.D., nebo o
uplatnění jiných sankcí

3)

Valná hromada je složena ze zástupců členů
zastoupen jedním zástupcem.

4)

Rádná valná hromada se koná minimálně 2x ročně. Svolává se
písemně a spolu s pozvánkou musí být zaslán i program jednání
valné hromady.

H.D. Každý člen je

'U

Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo z vlastní
iniciativy nebo na
základě žádosti členů představujících
minimálně í/3 hlasů.
Hlasování na valné hromadě se vyjma volby představenstva,
předsedy a místopředsedy představenstva provádí aklamací. Volba
představenstva, předsedy a místopředsedy představenstva se
provádí tajným hlasováním. Valná hromada však může rozhodnout,
že O některých otázkách se bude hlasovat tajným hlasováním.
Tajné hlasování se provádí hlasovacími lístky. Stanovy mohou
určit další náležitosti tajných voleb. Valná hromada
volí
přítomných členů tříčlennou volební komisi. Funkci návrhovéz
komise vykonává představenstvo.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50%
členů H.D.
Účast na valné hromadě je nezastupitelná.
Usnesení valné hromady jsou přijímána prostou většinou
ve
valné hromadě přítomných členů, s vyjímkou S 7 bod a,b,hlasů
kde je
zapotřebí 2/3 většiny na valné hromadě přítomných členů. Pro
přijetí usnesení o vyloučení člena H.D. je zapotřebí 2/3
většiny všech členů H.D. Při hlasování má každý člen jeden
hlas.

§8
Představenstvo se skládá z tří členů.
Předseda a místopředseda představenstva jedná jménem H.D. ve
všech otázkách. vyplývajících z předmětu činnosti H.D. Tato
pravomoc může být delegována na další členy představenstva
pracovníky H.D. Eventualní delegace na třetí osoby je av
pravomoci představenstva. Funkční období představenstva je
jeden rok.
Představenstvo dále=
a) předkládá valné hromadě návrh výroční zprávy
b) předkládá valné hromadě návrh účetní uzávěrky za
uplynulý
rok a návrh rozpočtu na příslušný rok a návrh na stanovení
výše členského příspěvku
c) zpracovává a valné hromadě předkládá návrh kandidátky nového
představenstva
d) předkládá valné hromadě návrhy na přijetí nových členů
nebo
na vyloučení
e) předkládá valné hromadě náměty na způsob realizace cílů
H.D.
f) realizuje
rozhodnutí
valné
hromady v záležitostech
náležejících představenstvu
g) jmenuje a odvolává tajemníka H.D. a stanovuje jeho plat
h) svolává z vlastní iniciativy nebo i iniciativy členů
H.D.
mimořádnou valnou hromadu
i) může rozhodnout o přizvání nečlena H.D. na valnou
hromadu
Představenstvo se schází V termínech stanovených předsedou
místopředsedou představenstva, který schůze svolává a řídí nebo

'I'

Usnesení jsou v představenstvu přijímána prostou většinou hlasů
členů představenstva.
přítomných
V případě
rovnosti je
rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen představenstva má
jeden hlas
Ze schůzí představenstva je pořizován zápis, který podepisuje
předseda nebo místopředseda představenstva. Zápis je doručován
všem členům sdružení.

§9

Tajemník
Tajemník je jmenován a odvolán představenstvem H.D.
Tajemník jedná jménem H.D. v souladu S rozhodnutími valné
hromady a představenstva H.D., na základě zmocnění předsedy
nebo místopředsedy představenstva.
Zánik sdružení právnických osob 'Hbrnovsacká dráha“
O zániku rozhoduje valná hromada H.D.
V případě zániku H.D. se provede likvidace, kterou

provede
likvidátor zvolený valnou hromadou.
Každý člen H.D. má právo na podíl z likvidačního zůstatku V
poměru dle výše svého skutečně uhrazeného členského příspěvku
za dobu trvání H.D.
K podílu členů, kteří nejsou v době zániku členy H.D. se
nepřihlíží.

