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Stanovy spolku Asociace STK, z. s.
1. Název spolku: Asociace STK, z. s.
Sídlo: Sladkovského 521, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

2. Cíl činnosti:
Aso<;:iace STK, z. s. je spolkem pro výměnu zkušeností provozovatelů stanic
technické kontroly (STK), jejich zaměstnanců i zájemců o jejich činnost. Jejím cílem
je poskytovat podmínky pro výměnu zkušeností, hájit zájmy provozovatelů a
zaměstnanců STK a zasazovat se o informování odborné i široké veřejnosti o
problematiku STK.
3.

Způsob činnosti:

a. pořádání odbomých seminářů, diskuzí a konferencí na odbom.á témata
b. vydávání publikací týkajících se problematiky STK
c. jiné mimořádné akce

4. Podmínky účasti na akcích spolku:
Veškeré akce spolku jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se jich zúčastnit.
5. Členství ve spolku:
Vznik členství
Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která
souhlasí se stanovami, má zájem na rozvoji činností spolku, chce se podílet na práci spolku a
zažádá si o přijetí písemnou formou. O přijetí člena rozhoduje členská schůze spolku.
Statutámí orgán vede evidenci o členské základně. Seznam členů nebude zpřístupněn,
s osobními údaj i je nakládáno. podle platných předpisů.
b.
Zánik členství
Členství je ukončeno dobrovolným vystoupením, smrtí, zánikem právnické osoby nebo

a.

vyloučením.

O vyloučení rozhoduje členská schůze spolku.

6. Práva a povinnosti členů:
Každý člen má právo:
účastnit se jednání členské schllze spolku
•
podílet se na činnosti spolku
•
podávat návrhy k projednání v členské schůzi spolku
•
volit předsedu spolku
být volen za předsedu spolku
Každý člen má povinnost:
přispívat k rozvoji činnosti a spolku a dbát o jeho dobré jméno

7. Orgány spolku

7.1

v
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Cicnská schuzc

Členská schůze jenejv.yšším orgánem spolku. Do působnosti členské schi'1ze náleží
volit předsedu, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření a další úkony
vplývající z platných předpisů:Členská schůze múže přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno
více než 50 % členit. Rozhodnuti je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. Členskou schůzi svolává předseda. Předseda je povinen svolat členskou
schtizi i na základě žádosti nejméně jedné třetiny členů spolku. Členská schůze volí p!·edsedu
spolku. Pokud není předseda zvolen, vykonávájejí oprávnění členská schůze .
7.2
Statutární orgán spolku
Statutárním orgánem spolku je předseda.

Pr·cdscda
Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je dvouleté. Předseda
je VOlený členskou SChliZÍ. V případě odstoupení, odvoláni nebo úmrtí předsedy spolku je
oprávněn kterýkoliv člen spolku svolat členskou schůzi, která zajistí provedení volby
předsedy spolku.
7.3.

Zásady hospodaření:
Zdrojem příjmů jsou dobrovolné příspěvky a dary, dotace, případně zisk z pořádání
akcí. Veškerý zisk bude použit na zajištění činnosti a akcí spolku. Hospodaření se řídí obecně
platnými právními předpisy a rozhodnutími Rady spolku. V případě zániku spolku bez
právního nástupce bude provedena likvidace dle aktuálních platných předpistJ. Likvidační
zůstatek bude převeden výhradně na organizace podobného charakteru. O konkrétním využití
rozhodne členská schi'Jze spolku.

8.

9. Platnost
Tyto stanovy nabývají platnos~i dne 24. 5. 2016

