
Stanovy spolku Ústi. Net z.s. 

Čl. 1. Název a sídlo 
, .t" 

1. Název spolku: Ust!.~-i.s. v ,/ , 

2. Sídlem Spolku je Ust1 29, post~1Ýsetm, 755 01. 

Čl. 2. Charakter spolku 

1. Spolek Ústí.Net z.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým 
spolkem fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby sdružily k aktivní 
činnosti za účelem dosahováni cílů uvedených v článku 3. 

2. Veškerá činnost spolku probíhá v rámci platných zákonů a nařízeni. CHe spolku 
neodporuji žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a 
platných zákonů. 

Čl. 3. Účel spolku 

1 . Spolekjé založen za účelem plněni těchto cílů: 
~= budováni a správa sítě určené pro komunikaci členům Spolku, 

i //'b. zvyšováni úrovně technologické vyspělosti regionu, ve kterém spolek 
\./ působí, 

c. podpora myšlenky czfree.net. 

Čl. 4. Členství ve Spolku 

1 . Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která je 
obeznámena a souhlasí s právy a povinnostmi členů Spolku. 

2. Členství ve Spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, který 
spravuje předseda Spolku. 

3. O vzniku členství rozhoduje předseda Spolku, případně Valná hromada. 
4. Člen Spolku má právo podat žádost o pozastaveni členství, pokud neni v přihlášce 

uvedeno jinak. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit měsíční členské 
eřispěvky a nevztahuji se na něj práva a povinnosti člena Spolku. 

5. Clenstvi ve Spolku konči: 
a. Vystoupením člena ze Spolku. 
b. Rozhodnutím předsedy Spolku nebo valnou hromadou Spolku o vyloučení 

člena za podmínek stanovených v provozním řádu, případně z důvodu 
neplněni povinností čl. 5, bod 2. 

c. Úmrtím člena. 
d. Zánikem člena - právnické osoby. 
e. Zánikem Spolku. 
f. Zánikem členství končí členu mandát pro výkon funkce v orgánech Spolku. 



Čl. 4. Práva a povinnosti člena 

1 . Člen Spolku má právo: 
1. Účastnit se jednáni Valné hromady. 
2. Volit do orgánů Spolku. 
3. Být volen do orgánů Spolku. Toto právo se nevztahuje na právnické osoby. 

Dále se nevztahuje na osoby mladši 18 let, za předpokladu, že dovršeni 18. 
roku je podminkou výkonu dané funkce. 

4. Nechat se při Valné hromadě zastupovat jiným členem - a to jeho 
zplnomocněnim k hlasováni, každý člen však může být zmocněn nejvýše 
jednim členem. 

5. Navrhovat kontrolu činnosti na valné hromadě. 
6. Účastnit se společných akci pořádaných Spolkem, napřiklad besedy, 

přednášky atd. 
7. Připojit se a využivat při dodrženi pravidel stanovených v provozním řádu 

společné počítačové sitě, pokud to technické parametry v mistě připojeni 
člena umožňuji. 

2. Člen Spolku Ústi.Net z.s. má povinnost: 
1. Dodržovat stanovy Spolku, jakož i všechny interni řády Spolku: Finančni, 

Organizační a Provozni řád. 
2. Dodržovat takové zásady chováni ve Spolku i mimo něj, které neohrozi 

dobré jméno a činnost Spolku. 
3. Je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude 

jednat jejim jménem. 
4. Účastnit se aktivně na činnosti spolku a to nejméně jednou za 3 roky 

prokazatelně odpracovat zdarma ve prospěch Spolku jednu práci 
schválenou předsedou nebo Valnou hromadou spolku. 

Čl. 5. Orgány Spolku 

1 . Valná hromada 
\ a, 'ialná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena všemi členy 
\.,/ Spolku. Valnou hromadu svolává předseda Spolku a to nejméně jednou 

ročně. Předseda však svolá Valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň 
třetina všech členů. V tomto připadě je předseda povinen svolat Valnou 
hromadu nejpozději do 30 dnů. 

b. Valná hromada se svolává oznámenim na oficiálních www stránkách Spolku 
a rozeslánim informace všem členům Spolku elektronickou poštou na adresu 
uvedenou v seznamu členů a to nejméně 7 dni předem. Součásti oznámeni 
je i návrh programu. 

c. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, až na 
následujici připady: 

i. Návrhy týkajici st~měn stanov. 

V tomto připadě se hlasovaci kvóta zvyšuje na většinu všech členů 
Spolku. 

ii. Rozhodnuti o likvidaci spolku 



V tomto připadě se hlasovací kvóta zvyšuje na tři pětiny všech 

členů Spolku. 

d. Zastupující člen se při prezentaci prokáže plnou moci k zastupováni. Při 
hlasováni pak zastupující hlasuje silou svého hlasu a hlasem zastupovaného 
člena. 

e. Valná hromada je schopna usnášeni, je-li přitomna či zastoupena ve smyslu 
čl. 5, odst. 1, pis. e) alespoň polovina všech členů z celkového počtu členů 
Spolku. Neni-li Valná hromada schopná usnášeni, svolá předseda do 30 dnů 
náhradní Valnou hromadu. Náhradni Valná hromada je vždy schopna 
usnášeni, kromě případů jmenovaných v čl. 5, odst. 1, pis. d). 

f. Valné hromadě předsedá člen určený členy při zahájeni Valné hromady. 
g. Jednáni Valné hromady jsou veřejná. 
h. Valné hromadě přisluši: ,, 

i. Volit z členů rovnou, ,pi)m'ou volbou předsedu na dobu neurčitou. 
ii. Odvolávat hlasovánirrlí)ředsedu Spolku. 
iii. Schvalovat výši všech členských příspěvků dle návrhu členů. 
iv. Schvalovat návrhy na změnu stanov. 
v. Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou ji vyhrazeny těmito 

staf)0Ýami. 
2. Předseda /' ~/ 

_a. Př~séda je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a jedná 
'-1ého jménem a samostatně. 
b. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními valné hromady veškerá 

opatřeni a rozhodnuti nezbytná k zajištěni řádné činnosti Spolku, s 
výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Valné hromadě. 

Čl. 6. Závěrečná ustanoveni 

1 . Ukončeni činnosti Spolku 
a. Pro ukončeni činnosti Spolku je nutný souhlas předsedy a Valné hromady. O 

ukončeni činnosti se v rámci každého orgánu hlasuje následovně: nutný je 
souhlas předsedy, Valná hromada musí vyslovit svůj souhlas třípětinovou 
většinou všech členů. 

b. V případě odsouhlaseni ukončeni činnosti podle ustanoveni čl 6, odst. 1, 
pís. a) valná hromada hlasuje o jmenováni likvidátora z řad členů. 

2. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 29.12.2015. 

Podpis pi'edsedy: 
\ 

.,"· .............................. ---c~.-.~~~·.·· .................... . 


