Stanovy spolku ThinkTA, z.s.

I.
Název a sídlo spolku
1. ThinkTA, z.s. (dále jen „spolek”) je právnickou osobou založenou podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
2. Spolek má sídlo na adrese: Vožická 1276/6, 390 02 Tábor.
II.
Základní účel spolku
1. Základním účelem spolku je zapojení občanů do nastávající společenské
změny nazývající se Revoluce 4.0.
III.
Formy činnosti spolku
2. Spolek se věnuje zejména níže uvedeným činnostem:
a) predikční činnost v technických, přírodních a filozofických oblastech
zaměřená na chytrý rozvoj Města Tábora,
b) ověřování možností implementace inovativních technologických a
společenských poznatků v rámci Města Tábora,
c) vytváření a zveřejňování podkladů a informací vedoucích ke zlepšování
funkcí veřejné správy,
d) pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
e) přispívání k utváření vědomí sounáležitosti občanů se svým městem.
3. Činnost spolku je založena na dobrovolné aktivitě jeho členů.
IV.
Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členským
shromážděním. Členské shromáždění rozhoduje o přijetí za člena spolku na
své nejbližší zasedání po dni podání přihlášky.
3. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození,
adresu trvalého bydliště, telefonické spojení, adresu elektronické pošty,
datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
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V.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo zejména:
a)
b)
c)
d)

účastnit se jednání členského shromáždění,
volit členy orgánů spolku a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
podílet se na činnosti spolku.

2. Člen spolku je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a vnitřní pravidla spolku,
b) přispívat svou činností k naplňování základního účelu spolku a podílet se
na jeho činnostech,
c) platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny,
d) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
VI.
Zánik členství ve spolku
1. Členství ve spolku zaniká oznámením člena o ukončení členství ve spolku,
úmrtím nebo vyloučením člena spolku a dále zánikem spolku. Členství ve
spolku zaniká rovněž, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani
v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl
na tento následek ve výzvě upozorněn.
2. Spolek může vyloučit člena, který závažným způsobem porušil povinnosti
vyplývající z členství a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě
spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo
způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
3. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
VII.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) členské shromáždění,
b) předseda.
2. Členské shromáždění je oprávněno rozhodnout o zřízení rady, dozorčí
komise, rozhodčí komise, tajemníka a poradního sboru jakožto dalších
orgánů spolku.
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VIII.
Členské shromáždění
1. Nejvyšším orgánem spolku je členské shromáždění, které se schází nejméně
jednou ročně.
2. Členské shromáždění rozhoduje o důležitých záležitostech spolku zejména:
a) schvaluje stanovy a změny těchto stanov,
b) volí předsedu a případně členy rady, tajemníka, členy dozorčí komise,
členy rozhodčí komise, jakož i členy poradního sboru a odvolává je,
c) schvaluje rozpočet spolku
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku a účetní závěrku za předcházející
období,
e) určuje koncepci spolku na další období,
f) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení stávajících
členů,
g) schvaluje vnitřní pravidla spolku,
h) stanoví výši členských příspěvků,
i) rozhoduje o zrušení spolku nebo sloučení spolku s jiným spolkem.
3. Členská schůze si může dále vyhradit rozhodování v jakékoliv záležitosti
související s činností spolku.
4. Zasedání členského shromáždění spolku svolává předseda spolku, a to
nejméně 3 dny předem. Předseda svolá zasedání členského shromáždění také
v případě, pokud svolání zasedání navrhne alespoň třetina členů spolku.
5. Členské shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání
nadpoloviční většina všech členů. Není-li členské shromáždění schopno se
usnášet, svolá předseda spolku náhradní zasedání do jednoho měsíce ode
dne původního konání zasedání, opakované členské shromáždění je
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
6. Členské shromáždění přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů. Rozhodnutí o změnách stanov, o zrušení spolku nebo o
sloučení spolku s jiným spolkem rozhoduje členské shromáždění
dvoutřetinovou většinou všech členů.
7. O průběhu členského shromáždění a přijatých rozhodnutích pořizuje
pověřený člen zápis, jehož správnost ověřují svým podpisem dva členové
přítomní na zasedání členského shromáždění.
IX.
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda řídí činnost spolku mezi zasedáními členského shromáždění.
3. Předseda rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému
orgánu spolku.
4. Funkční období předsedy je pět let.
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X.
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří podle schváleného rozpočtu.
2. Příjmy spolku tvoří prostředky získané z členských příspěvků, jsou-li
stanoveny, případné dary od fyzických či právnických osob, dotace
z veřejných prostředků a dále výnosy z vlastní činnosti a majetku spolku.
3. Výdaje spolku jsou vynakládány na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku.
4. Za hospodaření spolku odpovídá předseda členské schůzi. S výsledky
hospodaření seznamuje členy spolku předseda na členské schůzi.
XI.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členského shromáždění o zrušení spolku nebo sloučení
s jiným spolkem,
b) pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci.
2. V případě zániku spolku bude jeho majetek po provedené likvidaci převeden
na jinou právnickou osobu s obdobným účelem.
XII
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními
předpisy zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne ………………..

V Táboře dne ………………………

………………………
Ing. Vladimír Šíp

………………………
Eva Šípová

………………………
Bc. Jan Šíp
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