STANOVY
„Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.“
čl. 1
Název a sídlo spolku
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení
založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
Název sdružení: Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.
Sídlo sdružení: Na šištotě 627, Valašské Meziříčí 757 01
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Společnost působí na celém území České republiky, Společnost se nečlení na organizační jednotky
— celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.

čl. 2
Cíle a předmět činnosti
Základním cílem Společnosti je obnova zrušené Rajnochovické lesní železnice, vybudování muzea
lesních drah s informačním centrem a provozování předváděcích jízd, sezónní přepravy osob a
ukázkových přeprav dřeva. Dalším základním cílem Společnosti je sdružovat zájemce o historii
úzkorozchodných železnic, především lesních, průmyslových a důlních drážek dále pak zájemce o
problematiku parních strojů, stabilních motorů, lesních, agrárních a jiných účelových zařízení
úzkorozchodných železnic.
Předmětem činnosti Společnosti je především:
−

−

−

−
−
−
−
−

−

sběratelská činnost, zaměřená na zdokumentování historie a současnosti
úzkorozchodných železnic, především lesních železnic, s důrazem na získávání
a renovaci sbírkových exponátů do provozuschopného nebo vystavovatelného
stavu,
sběratelská činnost, zaměřená především na zdokumentování historie a
současnosti využití parních strojů, s důrazem na získávání těchto předmětů a na
jejich renovace,
pořádání tématických výstav exponátů z vlastnictví Společnosti, soukromých
sbírek členů Společnosti i exponátů zapůjčených od jiných vlastníků, včetně
organizování předváděcích jízd úzkorozchodných železničních vozidel,
publikační činnost vztahující se k předmětu činnosti Společnosti,
prodej propagačních materiálů a upomínkových předmětů, vztahujících se
k předmětu činnosti Společnosti,
pořádání a zajištění kulturních a vzdělávacích akcí souvisejících s předmětem
činnosti Společnosti,
reklamní a propagační činnost vztahující se k předmětu činnosti Společnosti,
organizování tématických zájezdů a exkurzí pro členy Společnosti a pořádání
akcí ke společensko-kulturnímu vyžití členů Společnosti a jejich rodinných
příslušníků.
další formy a konkretizaci činnosti Společnosti stanoví členská schůze.
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čl. 3
Členství
1. Členskou základnu Společnosti tvoří:
−
řádní členové
−
čestní členové, tj. fyzické nebo právnické osoby, kterým členská schůze za
mimořádné zásluhy o Společnost udělila čestné členství, tito členové jsou
zproštěni úhrady členských příspěvků a nemohou být voleni do orgánů
Společnosti, nemají hlasovací právo, ale pouze hlas poradní.
2. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se zněním stanov
Společnosti.
3. Zájemce o členství ve Společnosti je povinen podat písemnou přihlášku. Rada rozhodne o přijetí
zájemce do Společnosti a může uložit zkušební lhůtu a to v délce max. 1 rok. Po uplynutí zkušební
lhůty Rada posoudí činnost zájemce a rozhodne o přijetí za člena. Zájemce se stává členem po
uhrazení zápisného a členského příspěvku na příslušný rok. Přijetí do Společnosti může Rada
zamítnout bez udání důvodu.
4. Členství ve Společnosti může být ukončeno:
−
vystoupením ze Společnosti,
−
vyloučením ze Společnosti,
−
úmrtím fyzické osoby,
−
zánikem Společnosti.
5. Vystoupení ze Společnosti je nutné písemně oznámit Radě.
6. O vyloučení rozhodne Rada Společnosti, pokud není uvedeno jinak. Rada je povinna uvědomit
člena o vyloučení písemně s udáním důvodu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od rozhodnutí.
7. Vystupující a vyloučení členové nemají nárok na vrácení členských příspěvků ani na podíl na
majetku Společnosti.
8. Na činnosti Společnosti se mohou podílet také osoby ve věku od 15 do 18 let za podmínky, že člen
Společnosti převezme na akcích Společnosti za tohoto nezletilého odpovědnost na základě
písemného souhlasu rodiče nezletilého. Tento písemný souhlas bude archivován ve spisové
dokumentaci Společnosti.

čl. 4
Práva a povinnosti členů Společnosti
1. Každý řádný člen má právo a povinnost účastnit se činnosti Společnosti, akcí pořádaných
Společností, má právo účastnit se hlasování o záležitostech Společnosti a být zvolen do orgánů
Společnosti. Má právo být řádně a včas informován o veškeré závažné činnosti Společnosti, jako jsou
společné brigády a jiné akce.
2. Každý člen je povinen vyvíjet činnost ve prospěch Společnosti, přičemž nesmí vykonat nic, co by
bylo v rozporu se zájmy Společnosti a mohlo by ohrozit její dobré jméno. Je povinen řádně a včas
platit členské příspěvky.
Každý člen má dále povinnost:
−
plnit úkoly, ke kterým se zavázal,
−
aktivně se podílet na plnění cílů Společnosti,
−
dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Společnosti,
−
v případě zvolení do orgánů Společnosti plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá
rozhodnutí orgánů sdružení,
−
respektovat vnitřní předpisy Společnosti, usnesení členské schůze a Rady
−
šetřit a chránit majetek Společnosti,
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nahradit Společnosti, nebo jejím členům, škodu, kterou úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti způsobil.

−

3. Řadový člen není oprávněn vystupovat jménem Společnosti, styk s hromadnými sdělovacími
prostředky je vyhrazen Radě nebo osobě Radou určené.
4.Členství ve Společnosti nesmí být zdrojem osobních příjmů členů.
5. Každý řádný člen Společnosti je povinen odpracovat ročně ve prospěch Společnosti určený počet
brigádnických hodin. V případě nesplnění této povinnosti je možné do 31.12. každého roku poskytnout
Společnosti náhradní finanční plnění, jehož výši, stejně jako počet brigádnických hodin, stanoví
výroční členská schůze.

čl. 5
Orgány Společnosti
Orgány Společnosti jsou:
1. členská schůze
2. Rada
ad1)
1. Členská schůze je shromážděním všech členů Společnosti.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem Společnosti.
3. Členskou schůzi svolává ředitel nejméně jednou za kalendářní rok.
4. Členská schůze je oprávněna:
a)
měnit stanovy Společnosti,
b)
volit Radu Společnosti,
c)
jmenovat čestné členy,
d)
stanovit výši členských příspěvků a zápisného,
e)
projednat a případně schválit zprávu o činnosti Společnosti a jeho účetní
uzávěrku,
f)
schvaluje program a směry činnosti Společnosti na další období,
g)
rozhodnout o zrušení Společnosti
5. Členská schůze je usnášeníschopná alespoň za účasti dvou třetin členů s hlasovacím právem.
6. Ředitel svolává členskou schůzi vždy, pokud obdrží žádost o svolání schůze alespoň od jedné
třetiny členů s hlasovacím právem.
7. Osoby oprávněné jednat jménem Společnosti mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.
ad2)
Rada Společnosti pracuje ve složení
a)
b)
c)
d)

ředitel
zástupce ředitele
tajemník
pokladník

Rada je volena členskou schůzí na období 12 měsíců. Rada volí ze svého středu ředitele, který řídí její
činnost. Ředitel jmenuje do funkcí další volené členy Rady. Jednání rady svolává ředitel podle potřeby,
nejméně však každé 3 měsíce.
Rada je povinna předložit na výroční členské schůzi zprávu o činnosti Společnosti a účetní uzávěrku
ke konci kalendářního roku. Kdykoliv na požádání členské schůze je povinna podat informace o
činnosti Společnosti a o stavu jeho hospodaření.
Práva a povinnosti členů Rady

3

a)

Ředitel – je statutárním orgánem Společnosti, jedná jménem Společnosti navenek
Ředitel dále:
o svolává a řídí zasedání Rady
o odpovídá za realizaci usnesení členské schůze a usnesení Rady
o v odůvodněných případech může členské schůzi navrhnout odvolání
člena Rady

b)
c)

Zástupce ředitele – zastupuje ředitele v plném rozsahu
Tajemník – je oprávněn

vykonávat usnesení členské schůze a Rady

obstarávat běžné záležitosti v řízení Společnosti

vykonávat působnost, kterou na něho přenese Rada

vystupovat na veřejnosti jménem Společnosti

d)

Pokladník – vede předepsanou účetní evidenci. V hospodářských věcech jedná
jménem Společnosti samostatně také pokladník sdružení.

čl. 6
Hlasování
1. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti alespoň dvou třetin všech členů Společnosti
s hlasovacím právem.
2. Není-li členská schůze usnášeníschopná, může svolavatel členské schůze svolat náhradní
členskou schůzi na místo a datum, které je uvedeno v pozvánce podle odstavce 3.
Náhradní členská schůze musí mít totožný program jako členská schůze. Náhradní členská schůze je
usnášeníschopná za účasti alespoň pěti členů s hlasovacím právem.
3. Svolavatel členské schůze uvědomí o členské schůzi členy s hlasovacím právem pozvánkou
rozeslanou elektronickou poštou nejméně 14 dní přede dnem konání členské schůze.
4. Usnesení Rady se děje nadpoloviční většinou přítomných členů za podmínky, že schůze Rady se
zúčastnila nadpoloviční většina jejich členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko ředitele.

čl. 7
Hospodaření Společnosti
1. Společnost je neziskovou organizací, hospodařící podle vlastního rozpočtu, za hospodaření
Společnosti odpovídá Rada. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdrojem majetku Společnosti jsou zejména:
−
−
−
−
−
−
−
−

členské příspěvky,
zápisné,
výnosy majetku sdružení,
dary fyzických a právnických osob,
příjmy z vlastní činnosti Společnosti,
příjmy z drobného prodeje,
granty, dotace, příspěvky státu a samosprávných celků,
dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.

3. Veškeré výnosy z činnosti Společnosti musí být vloženy zpět do činnosti a rozvoje Společnosti.
4. Finanční zdroje eviduje a obhospodařuje v souladu s platnými zákony a předpisy pokladník jako
člen Rady, který s nimi nakládá podle plánu činnosti Společnosti a s vědomím Rady. pokladník vede
evidenci příjmů a výdajů.
5. O způsobu a výši uložení volných finančních prostředků rozhoduje Rada, o nabývání a pozbývání
movitého majetku rozhoduje Rada, o nabývání a pozbývání nemovitého majetku rozhoduje členská
schůze.
6. O stavu finančního hospodaření předkládá pokladník jednou ročně zprávu členské schůzi.
7. Výši členských příspěvků a zápisného pro následující rok stanovuje výroční členská schůze.
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8. Zápisné je jednorázový poplatek, který je každý přijatý člen povinen uhradit Společnosti do 30
kalendářních dnů ode dne zápisu.
9. Roční členský příspěvek je nutno uhradit do konce března příslušného kalendářního roku
dohodnutým způsobem. Člen, který tuto povinnost nesplní, bude penalizován 30 % z výše ročního
členského příspěvku. Pokud bez vážných důvodů neuhradí roční členský příspěvek Společnosti, spolu
s penalizací, do konce měsíce června, příslušného kalendářního roku, bude ze Společnosti vyloučen.
10. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých
aktivit.
11. Společnost neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem Společnosti dne 14. července 2009 a nabývají
účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky.
2. Členové přípravného výboru se dnem účinnosti stanov zapíší do seznamu členů.
3. Zmocněnec přípravného výboru se dnem účinnosti stanov stává ředitelem. Jeho funkční období
začíná dnem účinnosti stanov
4. Dnem účinnosti těchto stanov vzniká řediteli povinnost svolat členskou schůzi.
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