Stanovy – DcFreeNet z.s.
Čl. I
Název a sídlo
Spolek nese název DcFreeNet z.s.
Sídlí na adrese Kamenická 471/81,Děčín 2,40502.
IČO: 266 50 851

Čl. II
Charakter spolku
Je dobrovolným spolkem fyzických osob podílejících se na výstavbě, provozu a rozvoji komunitní
bezdrátové komunikační sítě DcFreeNet. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Členy
spolku mohou být i právnické osoby.

Čl. III
Základní cíle spolku
1. Podpora a propagace alternativního připojení k internetu v oblasti Děčína
2. Podpora a propagace - komunitních komunikačních sítí
3. Podpora vzdělávání v oblasti informačních a telekomunikačních technologií

Čl. IV
Předmět činnosti
1. Budování a provoz komunikační sítě DcFreeNet
2. Koordinování rozvoje komunikační sítě DcFreeNet
3. Technická podpora pro členy sdružení

Čl. V
Členství ve spolku
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká registrací na
internetových stránkách spolku a přijetím člena z rozhodnutí nadpoloviční většiny členů Výboru
spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se zasedání členské schůze spolku
b) volit Výbor spolku a další orgány spolku a být do nich volen
c) vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti
spolku
d) být informován o činnosti spolku
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat tyto stanovy
b) platit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným členskou schůzí

c) informovat spolek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech, týkajících se předmětu
činnosti spolku
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení výboru spolku
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení
c) úmrtím člena spolku
d) zánikem spolku
e) nezaplacením členských příspěvků

Čl. VI
Organizační uspořádání
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jejich členů, které svolává Výbor spolku nejméně
jednou za rok. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Členská schůze se schází
nejméně jednou ročně, aby:
a) schválila stanovy spolku a jejich změny - pro změnu stanov je třeba dvoutřetinová většina
všech přítomných
b) zvolilo Výbor spolku a případně jej odvolalo
c) stanovuje konkrétní pravidla, kterými se řídí Výbor v období mezi členskými schůzemi
d) potvrdilo anebo napravilo postup Výboru při přijímání členů spolku a rozhodlo o
případném vyloučení nebo přijetí členů spolku
e) rozhodlo o případném zrušení spolku - pro odsouhlasení je třeba dvoutřetinová většina
všech přítomných
2. Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost v období mezi členskými schůzemi. Má
čtyři členy, kteří jsou voleni na členské schůzi hlasováním na období 5 let. Členové Výboru mohou
vystupovat a jednat jménem spolku, a to z nich samostatně. Je-li pro právní jednání, které činí výbor
spolku předepsána písemná forma, podepisuje za spolek jeden člen výboru tak, že k vytištěnému
nebo nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

3. Výbor zejména
a. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
b. Koordinuje činnost spolku
c. Svolává členskou schůzi
d. Zpracovává podklady pro rozhodnutí členů
e. Vede sezam členů spolku
f. Spravuje majetek spolku
g. Schvaluje výši všech poplatků formou Finančního řádu

Čl. VII
Hospodaření spolku
Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti
v souladu s cíli spolku. O výdajích nepřesahujících jednorázově 50.000,- Kč rozhoduje výbor, o
investicích přesahujících tuto částku rozhoduje členská schůze.

Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž cíle
jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá neziskovou činností a jejíž výběr podléhá schválení členské
schůzi nebo je s ním naloženo tak, jak schválí členská schůze.

Čl. IX
Formy hlasování člen členské schůze
1. Osobně na členské schůzi.
2. Korespondenčně – člen spolku může hlasovat o projednávaných bodech programu členské
schůze vyplněním a podepsáním hlasovacího formuláře, který následně zašle na adresu
spolku.
Za platné hlasování jsou považovány formuláře doručené na adresu spolku nejpozději do
data členského shromáždění.
Hlasovací formulář bude vystaven spolu s programem a pozvánkou na členskou schůzi
nejpozději 14 kalendářních dní před datem jejího konání na webových stránkách spolku
(www.dcfreenet.info).
3. Elektronickým hlasováním - člen spolku může hlasovat o projednávaných bodech členské
schůze vyplněním a odesláním elektronického formuláře vystaveného na www stránkách
spolku.
Hlasovací formulář bude vystaven na webových stránkách spolku spolu s programem a
pozvánkou na členskou schůzi nejpozději 14 kalendářních dní před datem jejího konání.
Elektronické hlasování bude ukončeno v den a hodinu zahájení členské schůze.
Identifikace hlasujícího - Po odeslání formuláře bude členovi na jeho registrovanou
emailovou adresu zaslán ověřovací email, který musí zaslat zpět na adresu
hlasovani@dcfreenet.info.
Bez tohoto kroku je elektronické hlasování požadováno za neplatné.
4. Pro jednu svolanou členskou schůzi (vyhlášené hlasování) může člen použít pouze jeden
z výše uvedených způsobů hlasování. V opačném případě bude hlasování tohoto člena
považováno za neplatné.

Čl. X
Platnost stanov
Toto znění stanov spolku je platné od 7. 10. 2016 a nahrazuje předchozí stanovy ze dne 1. 4. 2012.

_____________________
Luboš Světelský
předseda spolku

____________________
Martin Vorel
místopředseda spolku

