
STANOVY
Okrašlovacího spolku Nové Město pod Smrkem

1. Úvodní ustanovení

1.1. Název: Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem (dále jen OS).
1.2. Sídlo: Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65
1.3. Působnost: území města Nové Město pod Smrkem, jeho částí a sousedících území.

2. Programové cíle

2.1. Zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch a její rozšíření.
2.2. Přispívat k rozvoji sportovních a rekreačních aktivit.
2.3. Přispívat k osvětě, zachování kulturního dědictví a propagaci Nového Města p. S. a okolí.
2.4. Obnovení prostupnosti krajiny, rekonstrukce původních cest.
2.5. Využití unikátních atraktivit, jejich obnova, zpřístupnění pro veřejnost – zejména vrcholová 

skaliska, vyhlídková a odpočinková místa, přírodní zvláštnosti, technické a stavební památky.
2.6. Podpora ochrany přírody a krajiny.
2.7. Podpora ekologických projektů.
2.8. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy města, odborná pomoc při zajišťování akcí 

v souladu s uvedenými cíli.

3. Členství

3.1. Členem OS se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících 
programové cíle OS.

3.2. Členství vzniká rozhodnutím výboru OS na základě podání přihlášky a zaplacení členského 
příspěvku.

3.3. Členství zaniká písemným prohlášením člena, odnětím členství rozhodnutím výboru v případě 
vážného porušení stanov, úmrtím člena nebo zánikem OS.

4. Práva člena OS

4.1. Účastnit se jednání valné hromady OS, jednání výboru a pracovních skupin.
4.2. Předkládat návrhy a podněty k činnosti OS.
4.3. Podílet se na akcích pořádaných OS.
4.4. Volit členy výboru a být volen do výboru OS.

5. Povinnost člena OS

5.1. Přispívat dle svých schopností a možností k plnění cílů OS.
5.2. Zaplatit členský příspěvek pro běžný rok do konce I. pololetí.
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6. Organizační uspořádání

6.1. Valná hromada OS (dále i VH)
Valná hromada OS je vrcholným orgánem OS skládající se ze všech členů. Volí a odvolává členy 
výboru OS, schvaluje stanovy OS a jejich změny, plánovanou činnost a hospodaření OS.
Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, svolává ji výbor OS.
Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů OS.

6.2. Výbor OS
je pověřen vedením OS, je devítičlenný a je volen valnou hromadou na dobu 2 let.
Sestává z tříčlenné rady, pokladníka a 5 dalších volených členů. 
Schází se dle potřeby, nejméně však 4krát ročně. Zasedání svolává člen rady OS.
Členové rady jsou statutárními zástupci OS, kteří jsou oprávněni jednat samostatně. 
Jsou voleni výborem OS. V některých případech může být písemně pověřen jednáním jiný člen OS.
Výbor plní usnesení valné hromady, sestavuje zprávy o činnosti a hospodaření, připravuje
návrh plánu činnosti a organizuje konkrétní akce k naplnění programových cílů OS.
Veškerá rozhodnutí činěná hlasováním se přijímají prostou většinou přítomných členů. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

6.3. Revizor účtu
Provádí kontrolu nakládání s finančními prostředky OS a předkládá VH revizní zprávu o svých 
nálezech. Revizor účtu nesmí být členem výboru OS.

7. Hospodaření OS

7.1. Příjmy OS tvoří příspěvky členů, výsledky činnosti OS, dary, granty, dotace.
7.2. Příjmy slouží k zajištění činnosti OS a realizaci jeho cílů.
7.3. Za hospodaření odpovídá výbor OS. Hospodaří dle návrhu schváleného valnou hromadou.
7.4. V případě zániku OS bude zbylý majetek předán jiné právnické osobě sledující, jako
hlavní cíl své činnosti, podobný program ve prospěch Nového Města pod Smrkem a okolí.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. OS zaniká rozhodnutím valné hromady.

Změna názvu OS byla schválena valnou hromadou dne 13. května 2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem 
z této valné hromady. 
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