S T A N O VY
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ARBORETA SOFRONKA
Článek 1
Základní ustanovení
1) Sdružení přátel Arboreta Sofronka (SPAS) je dobrovolná nezávislá společenská
organizace sdružující odborníky, zájemce i organizace v oboru lesnictví, dendrologie a
ekologie, usilující o podporu rozvoje a propagaci evoluční dendrologie a přírodě
blízkého hospodaření v lese, jež jsou náplní plzeňského vědeckého pracoviště
Arboreta Sofronka.
2) SPAS shromažďuje finanční prostředky od jednotlivců, organizací a sponzorů na
podporu rozvoje Arboreta Sofronka.
3) SPAS působí na území České Republiky a jejím sídlem je Plzeň – Bolevec,
Arboretum Sofronka.

Článek 2
Poslání SPAS
SPAS usiluje zejména o:
1) Rozšiřování nejnovějších evolučně dendrologických poznatků, jež jsou výsledkem
všech forem činnosti výše jmenovaného výzkumného pracoviště a jež podporují šetrné
zacházení s lesem v souladu s přírodními zákony lesního ekosystému.
2) Pomocí ústní i písemné výměny informací, přednášek a exkurzí vede zvláště členy
hospodařící na lesním majetku k teoreticky podloženému a nanejvýš úspornému
hospodaření.
3) Pomocí shromážděných příspěvků podporuje rozvoj vědeckého pracoviště při
Arboretu Sofronka.
4) Shromažďuje informace z vědecké literatury a praxe jako podklady pro poslanecké
návrhy změn a doplňků lesního zákona.
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Článek 3
Členství ve SPAS
1) Členem SPAS mohou být jednotlivci (individuální členství) a organizace nebo firmy
z ČR, event. ze zahraničí.
2) Členství vzniká podáním přihlášky a registrací ve SPAS.
3) Právem členů je účast na valné hromadě SPAS a využívání všech akcí odborných i
vzdělávacích, zvláště exkurzí, včetně členských výhod, jako je přednostní právo na
nákup okrasných výpěstků a kultivarů, vypěstovaných v Arboretu Sofronka.
4) Povinností členů je dodržovat stanovy, podporovat zájmy SPAS a platit členské
příspěvky.

Článek 4
Orgány SPAS
1) Vrcholným orgánem SPAS je valná hromada, která se svolává zpravidla jedenkrát
ročně nebo mimořádně na žádost alespoň jedné pětiny členů.
2) Valná hromada volí na období 2 let předsednictvo SPAS a dozorčí radu SPAS.
Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda, tajemník a pokladník, popř. vedoucí
odborných sekcí.

Článek 5
Úkoly orgánů SPAS
Valná hromada SPAS
1) schvaluje stanovy, organizační řád a programové prohlášení,
2) schvaluje registraci členů SPAS,
3) schvaluje rozpočet SPAS a výsledky jeho hospodaření
4) zřizuje odborné sekce a pracovní komise SPAS a schvaluje jejich vedoucí,
5) koordinuje činnost členů a schvaluje projekty dohodnutých společných akcí,
6) schvaluje výši členských příspěvků.
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Předsednictvo SPAS
1) řídí činnost SPAS v období mezi jednotlivými zasedáními valné hromady,
2) navrhuje zřizování odborných sekcí a pracovních skupin SPAS,
3) schvaluje použití finančních prostředků v zájmu rozvoje Arboreta Sofronka.

Článek 6
Hospodaření SPAS
1) se řídí obecně platnými českými právními předpisy a rozpočtem schváleným valnou
hromadou SPAS.
2) Činnost SPAS je financována z výnosu společenských akcí SPAS, z příspěvků členů,
z dotací, subvencí a příspěvků (darů) od vnějších subjektů.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Jménem SPAS jsou oprávněni jednat předseda, tajemník, pověření členové
předsednictva a v rámci svojí působnosti i vedoucí odborných sekcí a pracovních
komisí.
2) O zániku SPAS, znění stanov, majetkovém vypořádání rozhoduje valná hromada.
3) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace SPAS u příslušného orgánu státní
správy.
------------------

Pozn.: Registrace provedena dne 8. října 1993 u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-22035/93-R.
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