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STANOVY SPOLKU 

 

I. Název a sídlo Spolku 

(1) Název: Spolek Zvolská čtyřka 

(2) Sídlo: Zvole, č. p. 82, Zvole, 789 01, Česká republika 

 

II. Hlavní účel Spolku 

(1) Účelem Spolku Zvolská čtyřka, dále jen „spolek“, je konání činnosti jak v soukromém zájmu 

spolku, tak v zájmu veřejném, v rámci veřejné prospěšnosti. 

(2) Cílem je rozvoj volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

(3) Dále konání společenských, sportovních a kulturních aktivit založených na křesťanských  

morálních hodnotách. 

 

III. Členství 

(1) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let. 

(2) Členem spolku se může stát fyzická osoba mladší 15 let jen se souhlasem zákonného zástupce.  

(3) Členství je dobrovolné, určené pro osoby bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického  

a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

(4) Členové spolku neručí za dluhy spolku. 

 

IV. Vznik členství 

(1) Členství vzniká na základě přijetí přihlášky o členství do spolku a jejím schválení členskou schůzí.  

(2) Osoby mladší 15 let musí mít v přihlášce souhlas zákonného zástupce. 

(3) Na základě schválené přihlášky je proveden zápis do seznamu členů spolku nejpozději do 15 dnů 

od schválení. 

 

V. Zánik členství 

(1) Členství zaniká: dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení o ukončení 

členství, 

(2) úmrtím člena, 

(3) vyloučením člena v případě porušování povinností členů dle stanov, 

(4) zánikem spolku. 

(5) Výmaz ze seznamu členů spolku je proveden nejpozději do 15 dnů od zjištění skutečnosti. 
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VI. Seznam členů 

(1) Seznam členů je veden v písemné formě, je uložen v sídle spolku a musí být v souladu  

s ochranou osobních údajů dle příslušných právních předpisů. 

(2) Zápis nebo výmaz v seznamu členů provádí statutární orgán, případně jím pověřená osoba,  

a to na základě rozhodnutí členské schůze. 

(3) Seznam členů musí obsahovat: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontakt, datum zápisu 

a zániku členství. U osob mladších 15 let včetně se uvádí kontaktní údaj na zákonného zástupce. 

 

VII. Práva členů 

(1) Každý člen spolku má právo: podílet se na činnosti spolku, 

(2) získávat aktuální informace o spolku, 

(3) podávat návrhy, připomínky a dotazy, 

(4) požádat o výpis svého členství ze seznamu členů, 

(5) osoba starší 15 let má právo být volena a volit ve věcech spolku. 

(6) odvolat se proti rozhodnutí členské schůze do 15 dnů. 

 

VIII. Povinnosti členů 

(1) Povinnostmi každého člena spolku jsou: dodržovat stanovy a jiné předpisy Spolku, 

(2) dbát o dobrou pověst a hájit zájmy spolku, 

(3) svědomitě vykonávat úkoly a přijaté funkce spolku, 

(4) zaplatit pravidelný členský příspěvek dle rozhodnutí členské schůze.  

 

IX. Organizační struktura 

(1) Nejvyšším orgánem je členská schůze. 

(2) Vedoucím orgánem je statutární orgán. 

 

X. Členská schůze 

(1) Členská schůze se skládá ze všech členů spolku zapsaných v seznamu členů. 

(2) Minimálním počtem členů spolku jsou 3 členové. 

(3) Členská schůze má povinnost se sejít minimálně jednou ročně. Ze zasedání členské schůze je 

pořízen zápis. 

(4) Členská schůze projednává činnost spolku, rozhoduje o stanovách, schvaluje výroční zprávy  

o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané statutárním orgánem, 

rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, volí členy statutárního orgánu, rozhoduje  

o přijmutí nebo vyloučení ze členství, jmenuje likvidátora při zániku spolku. 

 

XI. Statutární orgán 

(1) Nejvyšší statutární orgán je členská schůze. 

(2) Statutárním orgánem je předseda. 

(3) Statutární orgán je volen členskou schůzí. 

(4) Způsob jednání statutárního orgánu: předseda jedná samostatně. 

(5) Funkční období volených orgánů je 5 let. 

(6) Statutární orgán rozhoduje ve všech běžných záležitostech. 
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(7) Statutární orgán svolává členskou schůzi minimálně jednou ročně a to písemným oznámením 

(pozvánkou). Součástí pozvánky musí být program, místo, datum a čas konání členské schůze. 

 

 

XII. Zdroje příjmů 

(1) Zdroji příjmů jsou dary, sponzoring, dotace. 

 

XIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Stanovy spolku nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí. 

(2) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo  

z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

(3) Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má 

podobné poslání a cíle jako spolek. 

 

 

Ve Zvoli dne 9. 6. 2014 Podpis statutárního orgánu: …………………………………………………… 

 Ing. Josef Bartoň 

 předseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


