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Provozní řád NATURA Nesměň, z.s. 

 

Za účelem objektivního hodnocení všech členů a čestných členů NATURA Nesměň, z.s. se zavádí od 

ode dne zápisu do obchodního rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích tento provozní řád. 

 

I. Obecná ustanovení 

Činnost všech členů a čestných členů je vždy hodnocena na výroční členské schůzi. Zde bude 

provedeno hodnocení jednotlivých členů a čestných členů spolku a navržené opatření nebo konkrétní 

úkoly vyplývající z provozního řádu NATURA Nesměň, z.s. 

 

II. Základní povinnost členů a čestných členů NATURA Nesměň, z.s. 

Monitorování a oznamování úřadům státní správy a samosprávy černou těžbu vltavínů, poškozování 

polí, luk a lesů, nelegální činnost těžebních společností v katastrálním území obce Ločenice Nesměň 

soukromého i státního vlastnictví. 

Podpora růstu turistického ruchu v oblasti podhůří Slepičích hor, Trhosvinenska  a CHKO Soběnovská 

vrchovina, podpora rozvoje turistických stezek a cyklostezek navazujících na uvedené oblasti. 

Spolupráce se dvěma tábory pro děti a mládež v katastru obce. 

Osvěta k ochraně lokalit výskytu vltavínů, chráněných rostlinných a živočišných druhů ve spolupráci 

s Mysliveckou společností z.s. Nesměň, spoluobčany a návštěvníky naší oblasti pro budoucí generace. 

Člen má za povinnost ročně uhradit příspěvek 100,- Kč na provoz spolku. 

 

III. Konkrétní úkoly pro jednotlivé členy a čestné členy NATURA Nesměň, z.s. 

Každý má za povinnost monitorování a oznamování úřadům státní správy a samosprávy černou těžbu 

vltavínů, poškozování polí, luk a lesů, nelegální činnost těžebních společností v katastrálním území 

obce Ločenice Nesměň soukromého i státního vlastnictví – seznámení výboru se svojí činností. 

Upozorňovat návštěvníky regionu na nešetrné chování k životnímu prostředí (např. lesního zákona o 

zákazu vjezdu motorových vozidel). 
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IV. Povinnosti členů výboru NATURA Nesměň, z.s. 

Členové výboru plní povinnosti z dané funkce a to takto: 

 

Předseda  

a) Zastupuje spolek NATURA Nesměň, z.s. na venek v administrativně-provozních záležitostech a 

účastní se řízení na ochranu životního prostředí a jednání s orgány státní správy. 

b) Komunikuje se všemi členy a čestnými členy spolku. 

c) Svolává schůze výboru a členské schůze. 

Výbor 

a) Zaznamenává jednotlivé případy hlášené členy a čestnými členy spolku orgánům státní 

správy. 

b) Připravuje členskou schůzi. 

c) Komunikuje se všemi členy a čestnými členy spolku. 

d) Ustanovuje pokladníka. 

e) Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti spolku. 

Revizní komise 

a) Je složena z 3 členů, kteří nemohou být členové výboru a osoby jim blízké (vymezení dle 

zákona). 

b) Kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a provozního řádu spolku a 

jeho orgánů. 

c) Provádí revizi účetních dokladů. 

d) Předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad. 

e) Předseda revizní komise má právo účastnit se schůzí výboru s hlasem poradním. 

f) Předseda revizní komise je volen na její ustavující schůzi. 

Pokladník 

a) Je zodpovědný za vedení finančních prostředků spolku NATURA Nesměň, z.s. v pokladně a 

informuje o jejich zůstatcích výbor a členskou schůzi. 

b) Je pověřen výběrem a zaevidování členských příspěvků, vypořádáváním finančních závazků a 

pohledávek spolku NATURA Nesměň, z.s. 
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V. Zánik členství 

Členství ve spolku NATURA Nesměň, z.s. zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby 

uvedenými v zákoně č. 89/2012 Sb.  

 

VI. Závěr 

Každý rok provádí výbor spolku NATURA Nesměň, z.s.  přehodnocení tohoto provozního řádu, 

případně navrhuje jeho doplňku nebo změny. O těchto uvažovaných změnách informuje výbor spolku 

všechny členy a čestné členy, a to vždy na první následující členské schůzi, která případné změny 

projedná a schválí. 

Členská schůze je svolávána předsedou spolku minimálně 1x do roka, dle stanov spolku NATURA 

Nesměň, z.s. i vícekrát, je-li potřeba. Výbor spolku se schází podle potřeby. 

 

Za NATURA Nesměň, z.s. stvrzují podpisy: 

 

Předseda spolku: …………………………………….. 

Předseda revizní komise: …………………………………………………… 


