Stanovy spolku
5ingulární společnost Petrůvka

článék 1
Název a sídlo spolku
NázeV spolkU: singulární společnost Petrúvka

sídlo spolkU: Pet.ůVka

90

, 763 21

slavičín

článek 2
Účel spolku

singulárníspolečnost Petrůvka je dobrovoIným svazkem členú,majitelů
lesních a zemědělských pozemků, které jsou zahrnuty jako 5in8ulární podíly
sin8ulárního celku, sin8ulárnícelekje nedělitelný. Singulární podíly nelze ze
sin8ulárniho ce|ku dle listů vlastnictví Vyčlenit.
spolek reprezentuje a hájízájmyčlenů, podílníkůpozemků a zastupujeje při
hospodaření na těchto pozémcích při or8anizaci úkolů Vyplývajícíchž lesního
hospodářského plánu, tj. prováděnítěžby porostú, zalesňovánív}těžených
porostů, ochraně kultur, prořeZáVkách, probírkách atd.
VZta hy

mezi účastníky u p ravuje

zákoníku 89/2012 sb.

usta noven

í§

2

14

- 3o2

nové ho občanského

článek 3
Předmět činnosti spolku
Předmětem činnosti společnosti je společná péčejeho členů(Vlastnikú
singulárních podílů)o lesní a zemědělskou a ostatní půdu V souladu s pIatnými
předpisy a zákony. Jde zejména o obnovu poškozených lesních pozemků a
porostů formou těchto ýíkonú:

správa sin8ulárního celku
Provádění prořezáVky le§ních porostú
zalesňováni
údržbaa oprava lesních cest
opravy

a

stavby propustkú, svodnic a vodotečí

Těžba lesnich porostů

Provádění opatření

k

ekolo8ické ochraně kíajiny

článek 4
oícány§polku

L členská schúze
Je nejvyšším orgánem spolku

schvaluje stanovy
Rozhoduje

o

a změny

stanov

změně základního kapitálu

Vyslovuje souhlas se sloučením nebo zánikem spolku
schvaluje rozpočet, ročníuzáVěrku

a

schvaluje plán ročnítěžby

Volí a odvolává výbor spolkU, vo|í a odvoláVá předsedu, volí a odvoláVá
místopředsedu, Voli a odvolává kontrolní komlsi, voleni
být i jednotliví členové uýboru nebo kontrolní komise.

a

odvoláni mohou

schvaluje Výši naturálních požitků a peněžitých odměn
svoláVá 5ejednou za rok vždy do konce měsíce března,
může b,ít členská schůze svolána
Je schopna 5e usnášet,

i

V

případě potřeby

vicekrát do roka,

je-li přitomna nejménějedna polovina

zare8istrovaných č'enů 5poIku
(aždý člen spolku májeden hla5

Rozhoduje prostou většinou hIasů přítomných členú spolku
Členskou schůzi svolává místopředseda spolku pozvánkou, která musí být
doručena nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze
Mimořádnou členskou schůžimůže §Volat

i

uíbor, kontrolní komise nebo

nejméně 15 č|enúspolku
j V průběhu Volebního období jak předsedu,
místopředsedu, takčlenyvýboru nebo kontrolni komisi,

Členská schůze může odvolat

Člena spolku můžena členské schúzi zastupovat zmocněnec na za základě plné
moci. plná moc nemusí b,it ověřená, ale nesmí být v rozporu s občanským

zákoníkem.

2 . Výbor spolku

Má 5 č|enů
Volí předsedu a místopředsedu prostou Většinou hlasů členů výboru
svolává členskou i mimořádnou

členskou schúzi

schvalujé hospodařenL zalesňování, těžbu, jiné činnosti spojené
s hospodařením na pozemcích společnosti, schValuje případný pronájém
pozemků, schVaIuje prodej dřeVa.
Zastupuje společnost navenek s tím, že právní úkony činípředseda společně
s místopředsedou po předešlém schVáleníVýborem
Předkládá náVrhý které příslušíschva]ovat členskéschůzi
Můžédele8ovat výkon svých práv

na

jiné o5oby společnosti, tzn, že pověřéný

člen Výborem má poté oprávněni podepisovat dokumenty společnosti

scházíse min. jednou za rolr v případě potřeby i vícekrát, schúzi Výboru svolává
předseda nebo místopředseda spolku, V případě potřeby může výbor svolat
vétšinačlenů výboru.
Je schopen se usnášet, je-li přítomna néjméně polovina členů Výboru

Funkční obdobíje pětileté -výbor může pozastavitčinnost předsedy nebo

místopředsedy do svolání mimořádné členské schůzé
Předseda spolku
odpovídá

za spráVu

véškeréhomajetku spolku

Je oprávněn jednat jménem Všech účastníkůsamostatné.ole pouze po

předchozím schvólení věci Výbolem
Je oprávněn podávat žádosti o dotace za žastupovanéčleny. dotace poukazovat
na účetspolku a nakládats nimive prospěch spolku
za svou činnost se Zodpovídá členské schúzi spolku
Předseda společně s místopředsedou podepi5ují dokumenty týkajicí se činnosti
spolku. Dokumenty musí obsahoVat dVa podpisy, jinakje dokument neplatný

sdokumenty musi

b,ýl

před podpísem seznómenvýbot, kteťý ktomu Zdujme

své stanovisko

Místopředseda spolku:
zastupuje předsedu spolku V případě jeho nemoci či dlouhodobé
nepřítomnosti se vŠemi práVy a povinnosrmi
5 předsedou podepisuje dokumenty týkající se činnosti spolku po
předchozím schVálení výborem spolku

spo|ečně

Předkládá návrhy

k

projednáníve Výboru spolku

Vykonává činnost, kterou na něho přenesl výbor
zajišťuje řádné Vedení účetnicfoí
zajišťuje svolání členské schůze, přip. mimořádné členské schůze
Je

zodpovědnÝ

za Výplatu

podílúz hospodaření spolku iednotlivým čjenům

3. Kontrolní komise spolkui
a) Má 3 č|eny.
b)

Volíze svého středu předsedu a místopředsedu komise.

c}

schází 5e podle potřeby, min. 2x ročně.

d)

o jednáních se Vede zápis, který podepisujívšichni přítomníčlenové komi5e.

Do žápisu maií práVo nahlédnout nepřítomní členovékomise.
d) Má právo nahlížet do všech dokladů spolku a Vyžadovat od Výboru
člénůspolku iníormace potřebné pro svoji činnost.
e)

a Všech

vykonáVá všeobecnou kontrolní činnost zaměřenou zejména na hospodaření

s lesními pozemky a porosty, kontrola státního lesního dozoru je zákonem

Vynezených obla5tech prioritní.
f)

kontroluje ročni účetnízávěrku

g)

žastupuje spoIék Ve sporech proti výboru nebo jeho jédnotliurm členům,

h)
i)

plní dalšíúkoly

V ob]asti

a o

Výsledcích podáVá zpráVu členskéschůzi,

kontrolní činnosti uloženéčlenskou schůží.

funkčníobdobi je pětileté, souběh členstvíVe výborU

a v

kontrolní komi5i je

nepřipustný.

článek 5

Členstvíve spolku, eviden.e, žánik a žastoupení
Členem spolkU
LV 44

(

dálejen člen)je fyzícká osoba, vlastník pozemků Uvedený na

katastráIniho územíPetrúvka u slavičína.

Óen musímítVlastnicképráVo

k

majetku,jako singulární podílník.Jiné íyzické

osoby nemohou být členy spolku.
Novým členem spolku se stane fyzická osoba, která nabudé singulární podíl
l@upí, darováním nebo děděním.

doloží řádnými dokumenty o nabytí sin8uláíniho podílu
5

Členstvíve spolku zaniká prodejem nebo da.ováním podílU nebo smrtí člena
Člena spolku můževjeho záležitostech zastupovat zmocněnec

na za základě
plné moci, Plná moc nemusí být ověřená, ale nesmí být V rozpoíu s občanským
zákoníkem. Plná mocje určena vždy kjednomu konkrétnímu úkonu, kterýje
Výslovně

V plné

moci uveden,

Člen spolku může bÝt Vyloučen na návrh Výboru pouze členskou schůZí, a to ke

konci kalendářního roku a

na základě

těchto skutečností|

Porušuje hrubým zpúsobem stanovy spolku
Úmyslně poškozuje zájmy 5polku

článek 6
Hospodaření

s

pol

ku

spolek nevybírá členské příspěVlry. Zdrojem přúmů je přúem z hospodaření na
společnémmajetku, přúem z dotací, darú a ostatní činnosti, Ve sVé činnosti se
společno5t řídi obecně záVaznými předpisy a platnýml zákony. spoIekvede
daňovou evidenci. Přúmy

a Výdaje jsou vedeny na samostatném účtu.spolek
má zřízen samostatný účet- název účtusingulární společnost PetrůVka. PráVo
nakládat s účtemmají předseda a místopředseda, V případě nepřitomnosti

předsedy nebo mistopředsedy dalšíčlenVýboru.

článek 7
zánikspolku
spolek zaniká:
-dobrovolným rozpuštěním nebo 5loučením sjiným spolkem, o rozpuštěni
nebo sloučenímusí rozhodnout nadpo'oviční Většina členů.
-pravomocným rozhodnutim o rožpuŠtění spo|ku
Majetkové Vypořádání se provede nejpozději do šesti měsíců po zániku spolku.

článek 8
závěíeĚná usbnovení
a)Jakákoliv změna nebo dodatek kstanovám musí být přijat členskou schúzí
spolku. Má-li b,ýt na pořadu členskéschúze jednání o změně nebo dodatku
stanov, musí pozvánka na členskou schůzi obsahovat pro&am 5 podstatou
navrhovaných změn.
b)

Tyto stanovy byly prcjednány

a

schváleny členskou schůzísin8ulární

společnosti PetrŮvká dne

27.3.2o1s.
VPetrůVce 27.3.2015
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