
Stanovy spolku Zdraví pro Most 

 

Čl. 1  
Název, forma a sídlo 

Spolek Zdraví pro Most , (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Mostě. 

Čl. 2  
Charakter spolku 

. Spolek Zdraví pro Most je nezávislým, volným a dobrovolným sdružením občanů se zájmem aktivně 

se podílet na zachování zdravého životního prostředí, ochraně veřejného zdraví, ochraně přírody a 

krajiny na Mostecku a pro zachování kvality života v Mostě a jeho okolí. Nedílnou součástí zdravého 

životního stylu je péče o životní prostředí a ekologii. Je nutné zaměřit se na oblast prevence 

škodlivého působení ať už urbanismu nebo průmyslových zón a  na jejich působení  na tělesné a  

duševní zdraví. 

 

Čl. 3  
Základní účely a formy činnosti spolku 

 

 a) Přispívat a svými názory ovlivňovat ochranu životního prostředí a zdravých životních podmínek ve 

městě Most a jeho okolí. 

b) Zastupovat občany žijící v  životním prostředí zatíženém hlukem, emisemi a dalšími negativními 

civilizačními a průmyslovými vlivy se záměrem zlepšit zdravotní podmínky obyvatelstva a prosazovat 

zachování zdravého bydlení v určitých obydlených lokalitách.V tomto smyslu hájit  práva a zájmů 

občanů. 

c) Informovat a rozvíjet poradenskou činnost, zaměřenou na informování občanů o stavu životního 

prostředí, o skutečnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky obyvatel  města a prosazovat 

zdravý životní styl, který může být poškozován také nevhodnými podnikatelskými záměry. 

d) Spolupráce s obecními a krajskými zastupitelskými orgány, s odbory Magistrátu města Most, 

zejména s Odborem životního prostředí 

e) Účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny práva a zájmy občanů.    

f) Podle potřeby spolku organizovat petiční akce na ochranu výše uvedených aspektů. 

Čl.  4  
Členství ve spolku 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. 

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. 

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické 

spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po  podání přihlášky. 

 



 

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 

Člen spolku má právo zejména: 

- účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do 

těchto orgánů, 

- posuzovat a schvalovat postupy činnosti spolku, 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

 

Člen spolku je povinen zejména: 

- dodržovat stanovy 

- hájit zájmy a dohodnuté postupy spolku 

Čl. 5  
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství , dále úmrtím, vyloučením  pro 

hrubé porušování stanov a dále pokud  se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích 

členských schůzí. 

Čl. 6  
Organizace spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu 

spolku odvolala, 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši případných členských příspěvků, 

f) schválila rozpočet spolku na příští období, 

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov 

2. Jednání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se vyjádří 

nadpoloviční většina přítomných  členů.  

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací 

nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

Čl. 7 
Statutární orgán 

1. Spolek má individuální statutární orgán – předsedu.  



2. Předsedu volí členská schůze přímou volbou. 

3. Funkční období předsedy/statutárního orgánu je 5 let. 

4. Předseda zastupuje spolek navenek ve všech věcech.  

Čl. 8  
Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s prostředky, jež jsou dobrovolnými příspěvky členů spolku, sympatizantů 

spolku, třetích osob, dále s dary, granty získaných od třetích osob.  

2. S výsledky hospodaření seznamuje předseda členy spolku na každé členské schůzi. 

 Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 10.5.2017.  Účinnosti nabývají dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 

 

                                  

             Rada spolku                                                          

              předsedkyně     :       Sotová Jitka 

                                           ing.Dlouhý Ivan 

                                          ing.Karfík Milan 

                                                Martinovský Martin 

                                                Sot Pavel 

                                                                                                               

                                                                                                 V Mostě            10.května 2017       
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