Stanovy SLA Teplice

SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV TEPLICE zapsaný spolek

STANOVY SPOLKU

Schválené jednáním schvalovací schůze Valné hromady spolku dne 6. července
2016 v Teplicích.
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Preambule
Severočeský letecký archiv Teplice z. s. (dále jen SLA) je dobrovolným,
nepolitickým a nezávislým zájmovým spolkem občanů, kteří se zabývají činností
v oblasti vojenské letecké historie, kteří chtějí být aktivními členy SLA a chtějí
přispívat k rozvoji a plnění jeho poslání. SLA jako sdružení bylo založeno 17.
prosince 1991 ve formě organizace s krajskou působností. Organizace byla
registrována u MV ČR pod číslem: VSC/1-9180/91-R ze dne 17. 12. 1991.
V dalším období se krajské sdružení rozdělilo do tří regionálních částí – mostecké,
chomutovské a teplické, která působila samostatně ve prospěch činnosti vojenské
letecké historie a byla vedena na ČSÚ pod IČO: 66090665. Úplná samostatnost a
nezávislost SLA Teplice byla schválena Valnou hromadou členů regionu Teplice
v roce 1994.
I.
Název spolku, sídlo spolku a územní působnost
Název spolku: SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV TEPLICE z.s. /dále jen SLA/
Sídlo spolku: VINOHRADY 491/17, 417 41 KRUPKA
Status spolku: SLA Teplice je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým zájmovým
spolkem občanů, kteří se zabývají vojenskou leteckou historií. V
jejich záměru je badatelská, dokumentační a vzpomínková
činnost z vojenské letecké historie, v oblasti Severních Čech.
Územní působnost: Působnost spolku je zaměřena na činnost v rámci Severních
Čech. Nečlení se na dílčí organizační jednotky. Spolupracuje
s podobnými organizacemi na celém území České republiky.
II.
Poslání spolku
Čl. 1. Poslání spolku a způsoby jejího uplatnění
SLA Teplice si klade za cíl:
 badatelskou činností vyhledávat, získávat a schraňovat poznatky,
dokumenty a artefakty z vojenské letecké historie v Severních Čechách
z předcházejících období, zejména se zaměřením na léta 1939 – 1945 a
působení leteckých sil za 2. světové války nad Krušnými horami a
v Severočeském regionu.
 zpracovávat, archivovat a veřejně publikovat a prezentovat jednotlivé
události mapující válečnou historii leteckých bojů a akcí nad Krušnohořím.
Prezentovat osudy válečných letců, armád a občanů Severočeského regionu
v letech 1939 – 1945.
 uchovávat, rozvíjet a předávat informace o vojenské letecké historii,
informovat občany a veřejnost o situacích, které rozhodovaly o osudech
vojáků, letců a občanů v Severních Čechách v letech 1939 – 1945, a o
podmínkách ovlivňujících osvobození Československa v roce 1945.
 spolupracovat s historickými ústavy, státními, regionálními a lokálními
muzei, školami, jinými institucemi při zpracování vojenské letecké historie,
které využívat k informacím pro občanskou veřejnost a zejména mládež
Severních Čech,
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ve spolupráci se státními a územními orgány regionů a kraje napomáhat
při vzpomínkové činnosti obnově, zřizování a udržování památníků,
pomníků, pohřebišť a významných míst leteckých bojů v Severočeském
regionu,
navazovat a prohlubovat spolupráci se zahraničními organizacemi vojenské
letecké historie, tím získávat a evidovat více informací o historii z let 1939 1945 a skutečnostech ze současnosti,
úzce spolupracovat s dalšími spolky a organizacemi, přispívat k udržování
informací a povědomosti o vojenské letecké historii mezi občanskou
veřejností Severních Čech,
pracovat s mládeží a starat se o všestranný rozvoj informovanosti a
angažovanosti vycházející z vojenské letecké historie, přispívat tím k rozvoji
jejich vlasteneckého cítění.

Čl. 2. Formy činnosti
SLA Teplice bude:
 provádět badatelskou, dokumentační a archivní činnost v oblasti vojenské
letecké historie, schraňovat poznatky, dokumenty a artefakty z leteckých
bojů a akcí v Severních Čechách,
 formou článků v periodickém a neperiodickém tisku a vydáváním tiskovin
ve formě „pamětních listů“ a odborných spisů informovat o vojenské letecké
historii v Severočeském regionu,
 organizovat setkání odborníků, pamětníků, členů organizací a občanské
veřejnosti na vybraných místech vojenské letecké historie, formou
slavnostních, vzpomínkových a pietních akcí připomínat historické události
leteckých bitev nad Krušnohořím, připomínat osudy letců a ostatních lidí
v období 1939 – 1945 na pamětních místech v Severočeském regionu,
 formou výstav, besed a prezentací poskytovat informace o zjištěných
skutečnostech souvisejících s vojenskou leteckou historií.
Čl. 3. Doplňková činnost
SLA bude pro naplňování cílů spolku provádět doplňkovou činnost spočívající
zejména:
 na práci s občanskou veřejností, zejména s mládeží v oblasti vojenské
letecké historie a dějin 1. a 2. světové války v Severních Čechách,
 ve zjišťování a uchovávání hmotných a nehmotných památek vojenské
letecké historie, včetně sbírek a jejich prezentací formou ukázek a výstav,
 v pořádání a podílu na organizaci vzpomínkových, kulturně-společenských
a vzdělávacích akcí týkajících se vojenské letecké historie a současnosti,
III.
Členství, povinnosti a práva členů spolku
Čl. 1. Podmínky členství v SLA Teplice
Členem se může stát každý občan České republiky /občan jiného státu, žijící na
území státu s povolením úřadů ČR/, který souhlasí se stanovami a posláním
spolku a splní podmínky pro vznik členství ve spolku. Spolek rozlišuje aktivní
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členství /s hlasovacím právem/, členství /bez hlasovacího práva/ a čestné
členství. Členem spolku se může stát jen bezúhonná osoba. Bezúhonnost
prokazuje zájemce o členství potvrzením a předložením přihlášky člena spolku.
Členství vzniká předložením žádosti ve formě přihlášky pracovnímu orgánu
spolku „řídící radě“. Na základě jejího rozhodnutí je žadatel přijat za člena spolku,
členství žadatele je potvrzeno na jednání Valné hromady spolku.
Čl. 2. Druhy členství
Členství v SLA Teplice se dělí:
 aktivní členství
 členství
 čestné členství
2.1. Vznik aktivního členství
Aktivní členství v SLA Teplice je dobrovolné na základě zájmu, souhlasu se
stanovami, zaměřením spolku a placením určených finančních příspěvků
stanovených Valnou hromadou spolku, vždy na kalendářní rok. Aktivním
členem spolku se může stát občan /starší 18 let/, členství vzniká dnem
přijetí za aktivního člena na základě písemné přihlášky předložené „řídící
radě“, která s přijetím vysloví souhlas. Následně je členství potvrzeno Valnou
hromadou spolku. Dokladem aktivního členství je průkaz vydaný „řídící
radou“.
2.2. Vznik členství
Členství v SLA Teplice je dobrovolné na základě zájmu, souhlasu se stanovami,
zaměřením spolku a placením určených finančních příspěvků stanovených
Valnou hromadou spolku, vždy na kalendářní rok. Členem se může stát občan
/mladší 18 let/, členství vzniká dnem přijetí za člena na základě písemné
přihlášky předložené „řídící radě“, která s přijetím vysloví souhlas. Následně je
členství potvrzeno Valnou hromadou spolku. Dokladem členství je průkaz
vydaný „řídící radou“.
2.3. Vznik čestného členství
Česné členství v SLA Teplice je dobrovolné na základě zájmu, souhlasu vybrané
osoby. Čestné členství uděluje na návrh aktivního člena spolku svým
rozhodnutím „řídící rada“. Následně je čestné členství potvrzeno Valnou
hromadou spolku. Dokladem čestného členství je průkaz vydaný „řídící radou“.
Čl. 3. Práva člena spolku
Účastnit se aktivně a se zájmem práce ve prospěch spolku, ve všech jeho
aktivitách a činnostech. Využívat práv a výhod vyplývajících z určeného druhu
členství a přispívat podle znalostí, dovedností a schopností k dosahování cílů a
poslání spolku. Aktivní člen může volit orgány spolku a být se svým předchozím
souhlasem volen do orgánů spolku. Jako aktivní člen a člen spolku být
informován o činnosti a hospodaření spolku při jednání Valné hromady spolku,
nebo na požádání. Na písemném potvrzení vzniku a zániku svého členství. Člen
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spolku má právo obracet se na „řídící radu“ s podněty a stížnostmi a žádat o
jejich vyřízení a o vyjádření.
Čl. 4. Povinnosti člena spolku
Člen spolku je povinen se seznámit se stanovami spolku, jeho cíli a zaměřením.
Pro vznik členství je povinen předložit žádost o přijetí ve formě přihlášky, na které
potvrzuje své osobní údaje a svou bezúhonnost. Součástí přihlášky je osobní
fotografie, která bude využita pro zpracování členského průkazu. Podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí vykonávat činnost ve smyslu poslání, cílů a stanov
spolku. V případě zvolení do orgánů spolku vykonávat svědomitě, odpovědně a
hospodárně určenou funkci, do které byl zvolen. Dbát o majetek, který mu byl
svěřen do užívání s péčí řádného hospodáře. Aktivní člen a člen spolku je povinen
platit členské příspěvky, které byly odsouhlaseny Valnou hromadou spolku na
daný kalendářní rok. Čestný člen může platit členské příspěvky dobrovolně.
Čl. 5. Vázaná práva a povinnosti
Práva a povinnosti člena spolku jsou vázány na osobu člena spolku a jsou
nepřenostitelná na jiné osoby, ani nepřecházejí na právní nástupce, a to ani na
ostatní členy.
Čl. 6. Zánik členství ve spolku
Členství aktivního člena, člena nebo čestného člena spolku může zaniknout:
 úmrtím člena
 vystoupením člena ze spolku
 zrušením členství ve spolku.
Úmrtím člena zaniká jeho členství ve spolku. O vystoupení člena ze spolku
pořádá člen písemným oznámením „řídící radu“, která o žádosti rozhodne a
výsledek oznámí žadateli. Následně bude schváleno Valnou hromadou spolku. O
zrušení členství za závažné porušení stanov a poslání spolku, nebo při
soustavném porušování stanov, rozhoduje na návrh „řídící rady“ o zrušení
členství Valná hromada spolku. Rozhodnutí o zrušení členství ve spolku se
vyhotovuje písemně a bývalému členovi se doručí vhodnou formou. Na základě
vystoupení nebo zrušení členství ve spolku je bývalý člen povinen vrátit členský
průkaz „řídící radě“ spolku.
IV.
Organizace spolku
SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV TEPLICE z.s. /dále jen SLA Teplice/
Čl. 1. Organizace spolku
SLA Teplice je zájmovým spolkem občanů, kteří se zabývají činností v oblasti
vojenské letecké historie. Spolek tvoří členská základna „jednotné organizace“
v teplickém regionu. Členy spolku jsou občané, kteří chtějí přispívat k rozvoji a
plnění poslání spolku. V rámci jedné organizace může spolek vytvářet „pracovní
skupiny“ a v nich sdružovat členy spolku. Pracovní skupina je formálním
orgánem spolku, zaměřujícím se odbornou specifickou činnost, která naplňuje
určené poslání a cíle spolku.
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1.1. Valná hromada spolku
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada všech členů spolku, která
rozhoduje o celkové činnosti, poslání a o zásadním zaměření spolku.
Rozhoduje o zásadních podmínkách činnosti spolku a podílu členů na
činnosti spolku. Kontroluje a hodnotí činnost, zaměření, cíle a poslání
spolku, sleduje, kontroluje a hodnotí hospodářskou činnost spolku.
Valná hromada spolku se schází nejméně jednou do roka.
1.2. Řídící rada spolku
Řídící rada spolku je formálním pracovním a organizačním orgánem spolku.
Zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Jejími členy jsou aktivní
členové spolku /starší 18 let/:
 statutární orgán spolku – předseda spolku
 zástupci pracovních skupin sdružených ve spolku
 členové spolku určení Valnou hromadou.
Náplň úkolů řídící rady určuje Valná hromada spolku svým rozhodnutím
vyplývajícím z cílů, zaměření, poslání a potřeb spolku.
1.3. Statutární orgán
Statutárním orgánem spolku „předseda“ je „jeden člen“ spolku /starší 18 let/.
Je volen Valnou hromadou spolku na období „3 let“ bez omezení. Řídí celkovou
činnost spolku. Jedná jménem spolku a zastupuje spolek na veřejnosti. Plní
další povinnosti a úkoly, svěřené mu rozhodnutím Valné hromady spolku,
vyplývající ze stanov a jiných předpisů. Po dohodě s představiteli jiných
sdružení a organizací vytváří podmínky pro úspěšné zabezpečení a realizaci
cílů a úkolů spolku. Jako pomocný orgán má „řídící radu“ spolku.
1.4. Revizní orgán
Revizní orgán spolku „revizor spolku“ je „jeden člen“ spolku /starší 18 let/.
Je volen Valnou hromadou spolku na období „3 let“ bez omezení. Kontroluje
celkovou činnost spolku, dodržování stanov, právních předpisů a ostatních
nařízení. Provádí revize činnosti členů spolku a spolku jako organizace.
Kontroluje hospodaření spolku, provádí revize majetku a materiálních
prostředků spolku. Má právo vyžadovat od jednotlivých členů spolku a od
orgánů spolku potřebné informace. O situaci ve spolku a zjištěných
skutečnostech podává průběžné zprávy řídící radě a statutárnímu orgánu
spolku. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě spolku, které předkládá
komplexní zprávy za činnost spolku.
1.5. Rozhodčí orgán
Rozhodčí orgán spolku „rozhodčí spolku“ je „jeden člen“ spolku /starší 18 let/.
Je volen Valnou hromadou spolku na období „3 let“ bez omezení. Projednává a
řeší případné neshody v organizaci spolku, mezi jednotlivými členy spolku.
Projednává a řeší případné spory s organizacemi, orgány, řeší stížnosti členů
spolku, orgánů, organizaci a jednotlivců vůči spolku nebo za spolek. Má právo
vyžadovat od jednotlivých členů spolku a od orgánů spolku potřebné
informace.
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Své návrhy, stanoviska a doporučená řešení předkládá o situaci ve spolku a
zjištěných skutečnostech podává průběžné zprávy řídící radě a statutárnímu
orgánu spolku. Za svou činnost odpovídá Valné hromadě spolku, které
předkládá komplexní zprávy za činnost spolku.
1.6. Pracovní skupina
SLA Teplice v rámci spolku může vytvářet „pracovní skupiny“, zájmové a
historické skupiny členů spolku, které se zaměřují na odbornou a specifickou
činnost naplňující podmínky a cíle spolku. Jejich ustavení podléhá rozhodnutí
a schválení Valné hromady spolku, pracovní skupiny volí ze svých řad jednoho
člena /staršího 18 let/ jako vedoucího pracovní skupiny, který řídí činnost
pracovní skupiny a je členem „řídící rady“ spolku. Vzniklé pracovní skupiny
jsou svým charakterem vnitřně ryze zájmové a svou činností nenahrazují řídící
a výkonné orgány spolku. Organizují své schůzky a pravidelná setkání svých
členů, jednotlivé akce a zabezpečují účast svých členů na společných akcích
spolku při významných a památných dnech a výročích. Jejich činnost odpovídá
spolkové činnosti a naplňování cílů a poslání spolku. Činnost pracovních
skupin se řídí jejich odbornými statuty a zaměřením, které nemohou být
v rozporu se stanovami, cíli a posláním spolku.
V rámci spolku se může vytvářet pracovní skupiny:
a./ badatelská a archivační skupina
b./ výzkumná a dokumentační skupina
c./ modelářská skupina.
Pracovní skupina bude oprávněna prostřednictvím spolku provádět činnost
(nakladatelskou, vydavatelskou, prezentační) v souladu s právními předpisy a
stanovami spolku.
Čl. 2. Právní postavení spolku, jeho majetek a hospodaření
SLA Teplice je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým zájmovým spolkem,
samostatným právním subjektem, který se zabývá vojenskou leteckou historií.
Jeho záměrem je badatelská, dokumentační a vzpomínková činnost z vojenské
letecké historie, v oblasti Severních Čech.
2.1. Právní postavení
SLA Teplice jako samostatný právní subjekt může nabývat práv a povinností,
zavazovat se vlastním jménem ve všech oborech a otázkách své činnosti.
2.2. Majetek a hospodaření spolku
SLA Teplice jako samostatná právní subjekt v souladu s právními předpisy
může nabývat majetku do svého výlučného vlastnictví, zejména majetku ze své
vlastní činnosti, převodem od státních či jiných orgánu a organizací,
prostřednictvím sponzorských darů od organizací v ČR i v zahraničí. O využití
majetku a finančních prostředků rozhoduje „řídící rada“ se souhlasem Valné
hromady spolku. Zásady hospodaření, nabývání a likvidace majetku podléhají
obecně platným předpisům a řídí se rozhodnutím Valné hromady spolku.
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V.
Logo spolku
SEVEROČESKÝ LETECKÝ ARCHIV TEPLICE z.s. jako dobrovolný, nepolitický,
nezávislý zájmový spolek občanů, kteří se zabývají činností v oblasti vojenské
letecké historie naplňuje stanovené poslání v regionu Teplice a věnuje se činnosti
v podmínkách Severních Čech. Při své činnosti se prezentuje „logem“
vycházejícím z podstaty a poslání spolku, z jeho postavení v regionu Teplic.
Vyjadřuje vztah k vojenské letecké historii, k zájmům o výzkumnou, badatelskou,
archivační a dokumentační činnost a vymezuje sounáležitost s regionem
Severních Čech a města Teplic.

Logo - SEVEROČESKÉHO LETECKÉHO ARCHIVU TEPLICE z.s.
O využití loga spolku v prezentačních podmínkách rozhoduje Valná hromada
spolku.
VI.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Tyto stanovy vychází ze stanov SLA přijatých v době vzniku a působení SLA jako
společné organizace v roce 1991.
Dále vychází ze stanov SLA, které byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR
dne 17.12.1991 pod č.j. VSC/1-9180/91-R.
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