Změna stanov
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
(zkr. SVOL)
(platná od X. konference SVOL, konané dne 19.4.2011 v Pelhřimově)

Článek 2 – Cíl činnosti sdružení
Doplnění:
- vydavatelská a publikační činnost
Článek 3 – Členství ve SVOL - bod 3., bod 8.
Nové znění:
3. Uchazeč o členství ve SVOL podá písemnou přihlášku do sídla SVOL nebo regionální
organizaci SVOL, v obvodu jejíž územní působnosti se nachází les ve vlastnictví nebo
správě uchazeče o členství, nebo jeho největší část, popř. na jejíž činnosti se uchazeč
hodlá podílet. Členství ve SVOL vzniká dnem rozhodnutí republikového výboru SVOL
o přijetí za člena. Republikový výbor SVOL je povinen přihlášku projednat na své
nejbližší schůzi ode dne jejího doručení a své rozhodnutí písemně oznámit uchazeči o
členství; kopii oznámení pak zašle předsedovi příslušné regionální organizace SVOL.
Seznam nových členů předkládá republikový výbor na vědomí konferenci SVOL.
Nové znění:
8. Členství ve SVOL zaniká:
- dnem doručení oznámení o ukončení členství ze strany člena,
- vyškrtnutím ze seznamu členů pro porušení členských povinností na základě usnesení
konference SVOL,
- dnem zániku právnické osoby, která je členem SVOL; pokud zanikající právnická
osoba před svým zánikem písemně oznámí republikovému výboru SVOL, že má
právního nástupce, stává se tento právní nástupce členem SVOL dnem, kdy bude
republikovému výboru SVOL doručeno jeho písemné potvrzení, že se členstvím ve
SVOL souhlasí; tímtéž dnem vstupuje právní nástupce do práv a povinností zanikající
právnické osoby vyplývajících z jejího členství ve SVOL.
Článek 4 – Práva a povinnosti členů – bod 5.
Nové znění:
5. V případě, že člen komory soukromých lesů závažným způsobem poruší stanovy SVOL,
může republikový výbor SVOL rozhodnout o pozastavení práva tohoto člena podílet se na
činnosti SVOL. O pokračování práva podílet se na činnosti SVOL rozhoduje konference
SVOL; obsah tohoto rozhodnutí je valná hromada Komory SL povinna respektovat.
Článek 5 – Orgány SVOL – bod 5., d)
Nové znění:
5. Předsednictvo SVOL
d) Předsednictvo SVOL je výkonným orgánem sdružení.
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Článek 6 – Zásady hospodaření - bod 1.
Nové znění:
1. SVOL hospodaří s příjmy z vlastní činnosti, příspěvky členů, dotacemi, dary od třetích
osob, s požitky ze sponzorství a reklamní činnosti.

V Pelhřimově 19.4.2011
Ing.František Kučera
předseda SVOL
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