STANOVY
§1
Název sdružení
N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s.
§2
Sídlo sdružení
Klášterecká 40, 335 01 – NEPOMUK, Plzeňský kraj
§3
Charakteristika organizace
Nepomucký ornitologický spolek (dále jen N.O.S.) je dobrovolné sdružení fyzických i právnických osob, které spojuje zájem o ochranu přírody,
krajiny a životního prostředí a zejména výzkum a ochrana ptactva. Při své činnosti se řídí platným právním řádem České republiky a svými
stanovami.
N.O.S. je právnickou osobou a vykonává činnost v souladu se svými stanovami. N.O.S. působí na území celé České republiky.
§4
Poslání N.O.S.
Posláním N.O.S. je působit na své členy, veřejnost a ostatní subjekty v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí a zároveň aktivně
vyvíjet činnosti spjaté s ochranou a výzkumem přírody a životního prostředí. Tento cíl N.O.S. naplňuje zejména tím, že:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

se zapojuje do legislativní tvorby a tvorby jiných dokumentů v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a zaujímá k nim
stanoviska,
se účastní správních řízení na úseku ochrany přírody a krajiny,
se podílí na aktivních činnostech v ochraně přírody a životního prostředí,
provádí odbornou, vzdělávací a výchovnou činnost, zejména dětí a mládeže,
se podílí ve spolupráci s obdobnými organizacemi, s orgány státní správy ochrany přírody a krajiny České republiky a s orgány místní
samosprávy na zajištění péče o všechny kategorie chráněných území, památné stromy, významné krajinné prvky a obecně i zvláště
chráněné druhy rostlin a živočichů,
provádí ediční, propagační a osvětovou činnost,
získává do vlastnictví či nájmu nemovitosti významné z hlediska ochrany přírody a péče o živ. prostředí nebo pro zajištění své
činnosti,
zajišťuje ve spolupráci s obdobnými organizacemi péči o zraněné, nemocné či jinak handicapované druhy volně žijících živočichů a
provádí záchranné transfery jedinců živočichů ohrožených činností člověka,
provádí výdělečnou činnost zejména v oblasti ochrany a výzkumu přírody a péče o životní prostředí (zejména zeleň) a to především
k zajištění prostředků pro naplnění svého poslání a výše uvedených činností.
§5
Členství v N.O.S.

Členem N.O.S. se může stát každý občan České republiky starší 12 let, se zájmem o činnost N.O.S. a to po vyplnění přihlášky za člena spolku a
jehož členství ve spolku schválí výbor. Členství vzniká dnem, kdy výbor svým usnesením schválí přihlášku za člena spolku. U osoby mladší 18
let musí být uveden na přihlášce souhlas jejího zákonného zástupce stvrzený podpisem.
Členství v N.O.S. zaniká:
vystoupením člena ze spolku,
pravomocným rozhodnutím výboru o vyloučení,
zánikem spolku,
úmrtím člena.
§6
Práva a povinnosti členů
Člen spolku má právo:
předkládat vlastní návrhy, podněty a kritické připomínky,
účastnit se spolkových aktivit a akcí,
požívat členských výhod spolku.
Člen je povinen:
dodržovat stanovy a podporovat programové cíle a výborem schválené aktivity a akce N.O.S.
§7
Orgány
N.O.S. má tyto orgány:
členská schůze,
výbor,
vnitřní kontrolní orgán – kontrolor.

Členská schůze se schází nejméně 1 x za rok a svolává ji výbor. Výbor může svolat členskou schůzi, požádá-li o to alespoň 1/3 členů N.O.S.
Členskou schůzi svolává výbor pozvánkou, která musí být doručena každému členu N.O.S. osobně, poštou, e-mailem nebo jiným způsobem a to
nejméně 14 dní před termínem konání členské schůze.
Členské schůzi je vyhrazeno rozhodování o těchto záležitostech N.O.S.:
schvalování změn stanov spolku,
volba a odvolání členů výboru a kontrolora,
schvalování výsledků hospodaření za předchozí účetní období,
záležitosti, které si členská schůze sama vyhradí k rozhodnutí.
Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna více než 1/3 členů N.O.S.. Pro schválení usnesení stačí nadpoloviční počet hlasů přítomných
členů. Není-li členská schůze schopna usnášení, svolá výbor ve lhůtě jednoho měsíce novou členskou schůzi, která je schopna usnášení bez
ohledu na počet přítomných členů N.O.S.. Při zahájení členské schůze volí výbor z členské základny zapisovatele, který provede přesný zápis
z jednání členské schůze.
Výbor má 3 členy, členy výboru volí členská schůze na dobu 5 let. Členové výboru volí ze svého středu předsedu spolku, místopředsedu spolku
a jednatele spolku. Členové výboru vedou účetnictví N.O.S. a kontrolor a členská schůze fungují jako kontrolní orgán jejich hospodaření.
Členem výboru se může stát pouze osoba starší 18 let, která je členem N.O.S. min. 1 rok.
Výbor se schází min. 4 x ročně, dle potřeb a dohody členů výboru. Členové výboru jsou oprávněni jednat jménem sdružení ve všech věcech
samostatně. Podepisování za N.O.S. se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda, místopředseda
nebo jednatel spolku s uvedením svého jména a funkce.
Kontrolora volí členská schůze na dobu 5 let. Kontrolorem se může stát osoba starší 18 let, která je členem N.O.S. min. 2 roky. Kontrolor před
členskou schůzí provádí revizi hospodaření v uplynulém účetním období a se svým zjištěním seznamuje členskou schůzi. Kontrolor se může
zúčastnit jako pozorovatel schůzí výboru spolku. Kontrolor provádí kontrolu zápisu z členské schůze a kontrolu zápisů z jednání výboru a
zápisy podepisuje.
§8
Hospodaření
Hospodaření N.O.S. řídí výbor a kontroluje kontrolor a členská schůze. Po skončení každého kalendářního roku předkládá výbor zprávu o
výsledcích hospodaření členské schůzi.
Příjmy N.O.S. tvoří:
dary fyzických a právnických osob,
účelové dotace na konkrétní projekty a provozní dotace,
výnosy z majetku spolku,
členské příspěvky,
příjmy z vlastní činnosti N.O.S.
Výši členských příspěvků určuje výbor každoročně podle finanční situace N.O.S. a tak, aby minimálně finančně zatížila platícího člena N.O.S.
Výbor může po odůvodněném uvážení některým členům N.O.S. odpustit placení členských příspěvků.
Výdaje N.O.S. tvoří:
účelné výdaje spojené s dosahováním poslání a cílů N.O.S.,
náhrady členům spolku v rámci aktivit organizace,
provozní náklady,
náklady spojené s dosahováním vlastních příjmů N.O.S.,
mzdové náklady.
§9
Přechodná a závěrečná ustanovení
N.O.S. zanikne, usnese-li se na tom členská schůze nejméně ¾ většinou hlasů všech členů N.O.S.
Majetek rozpuštěné organizace bude:
-

převeden na jinou organizaci nebo organizace se stejným či podobným zaměřením nebo
rozprodán a výtěžek bude použit na stejný účel, za kterým organizace vznikla.

N.O.S. je transparentní organizací a každoročně vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření organizace a to v tištěné podobě i
v elektronické podobě, zpřístupněné na webových stránkách N.O.S.
V podrobnostech neupravených těmito stanovami se spolek řídí platnými právními předpisy České republiky a zejména zákonem č. 83/1990 Sb.
O sdružování v platném znění.
Tyto stanovy byly schváleny usnesením výboru N.O.S. a schváleny členskou schůzí v Nepomuku dne 17.11.2006.
Platnost a účinnost nabývají dnem, kdy je změna stanov vzata Ministerstvem vnitra na vědomí.
Jejich platnost končí schválením nových stanov nebo zrušením N.O.S.
Za výbor N.O.S.
Václav Kovář - předseda

