Stanovy
Spolku rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí
Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
Název spolku: Spolek rodáků a přátel Zruče nad Sázavou a okolí (dále také jen ”Spolek”)
Sídlo Spolku: Spolkový dům, ul. 5. května 510, Zruč nad Sázavou 285 22
Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na další organizační jednotky.
Charakter Spolku : Jedná se nepolitický občanský spolek transformovaný z původního
občanského sdružení podle zákona č. 89/2012 Sb. – nového občanského zákoníku, v němž se
sdružují na neziskové bázi fyzické osoby se vztahem k regionu města Zruče nad Sázavou a
okolním obcím bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, náboženství, politické a jiné přesvědčení.
Čl. II
Cíle činnosti a formy činnosti Spolku
1. Cílem a účelem činnosti Spolku je péče o tradice regionu, studium a poznávání historie
regionu, vytváření prostoru pro seznamování občanů, zejména mladší generace s historií a
tradicemi regionu, shromažďování dokumentů a jiných sbírkových předmětů pro výstavy a
expozice stálé a jednorázové, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti
společenské a kulturní
2. K dosažení tohoto cíle a účelu provádí Spolek především tyto činnosti:
a) Získávání a dokumentování informací o historii:
- regionu obecně
- jednotlivých obcí
- ekonomických aktivit podle jednotlivých živností a řemesel
- zemědělské, lesnické a rybářské činnosti v regionu
- kulturního života a kulturních specifik v regionu
- spolkového života v regionu
- sportovních aktivit v regionu
- státní správy a samosprávy a územního členění regionu
b) Zprostředkování kontaktů mezi:
- rodáky a přáteli regionu a orgány státní správy a samosprávy
- rodáky a přáteli regionu navzájem
c) Pořádání přednášek a besed o historii a současnosti regionu
d) Pořádání společenských a kulturních akcí
e) Shromažďování sbírkových předmětů pro příležitostné výstavy, případně pro stálé
expozice muzeí
f) Vytváření podmínek pro zřízení stálé expozice o historii Zruče nad Sázavou a jejího okolí
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3. Spolek si dále klade za cíl:
a) rozvíjet kontakty a úzce spolupracovat s místními orgány státní správy a samosprávy
především ve Zruči nad Sázavou a v přilehlých obcích a s dalšími regionálními
sdruženími.
b) rozvíjet kontakty se společenskými organizacemi, spolky, hospodářskými, společenskými
a kulturními kruhy regionu a okolních regionů za účelem podpory cílů Spolku především
na poli společenském a kulturním
c) vyvíjet poradenskou činnost pro zájemce o historii regionu, spolupracovat se školami,
žáky a studenty a podporovat zájem žáků a studentů o historii a současnost regionu
d) provádět jakoukoli další činnost přispívající k dosažení vlastních cílů v souladu s
právními předpisy ČR.
4. Vedle výše uvedených činností může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, je-li
její účel v podpoře hlavních činností Spolku.
Čl. III
Členství ve spolku
1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let a uhradí členský příspěvek. Členové
spolku neručí za dluhy Spolku.
2. Přihlášku ke členství přijímá představenstvo Spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva Spolku.
3. Členství vzniká zápisem do seznamu členů Spolku. Představenstvo projedná každou
přihlášku zájemce o členství ve Spolku a představenstvo rozhodne o přijetí člena a o zápisu
do seznamu členů Spolku.
4. Představenstvo projedná s přijatým členem zaplacení členského příspěvku. Zaplacení
členského příspěvku může představenstvo ve zvláště odůvodněných případech prominout.
5. Představenstvo může navrhovat čestné členství ve Spolku, případně čestnou funkci zvláště
zasloužilým fyzickým osobám. O návrhu představenstva rozhoduje členská schůze.
6. Členové Spolku mají hlasovací právo, kterým se podílejí na rozhodování Spolku. Každý člen
má jeden hlas, a to nezávisle na výši členského příspěvku jím uhrazeného.
7. Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení představenstvu Spolku
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení, pokud:
a. člen porušuje stanovy Spolku nebo prokazatelným způsobem opakovaně jedná
v příkrém rozporu s cíli a zásadami Spolku a poškozuje jeho zájmy a dobré jméno
b. člen opakovaně nedodržuje rozhodnutí orgánů Spolku
- nezaplacením členského příspěvku po uplynutí jednoho roku, přestože na to byl
představenstvem písemně upozorněn
- úmrtím fyzické osoby - člena Spolku
- zánikem Spolku
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V případě ukončení členství jakoukoli formou nemá žádný člen majetková ani jiná práva vůči
Spolku.
8. Člen má právo :
- účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován
- účastnit se členské schůze, volit představenstvo Spolku a být do něho volen
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Spolku
9. Člen má povinnost :
- dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí představenstva
- jednat v souladu s cíly Spolku
- zachovávat mlčenlivost o důvěrných záležitostech Spolku, o údajích a informacích jeho
členů
- platit ve stanovené lhůtě členský příspěvek
10. Výši členských příspěvků stanoví pro příslušné období členská schůze, pokud tuto pravomoc
nesvěřila představenstvu.
Čl. IV
Orgány Spolku
1. Orgány Spolku jsou:
členská schůze
představenstvo
předseda
jednatel
kontrolní komise
Funkce v orgánech Spolku jsou čestné.

1.

Čl. V.
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, schází se nejméně jednou ročně. U členů fyzických osob se členské schůze účastní přímo tyto osoby. Každý člen může být zastoupen
na členské schůzi zplnomocněným zástupcem prostřednictvím písemné plné moci, a to i
jiným členem Spolku rovněž na základě písemné plné moci. Členové Spolku mohou na
členskou schůzi vyslat i své další zástupce, kteří budou mít statut hosta a nebudou mít
hlasovací právo.

2.

Každý člen disponuje na členské schůzi jedním hlasem. Člen je oprávněn hlasovat pouze
v případě, že řádně uhradil své členské příspěvky (to neplatí v případě, že je od placení
příspěvku osvobozen) a není proti němu vedeno řízení o ukončení členství ve Spolku.

3.

Členskou schůzi svolává představenstvo Spolku. O formě a způsobu svolání členské schůze
rozhoduje představenstvo.
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4.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Spolku; nesejdeli se usnášeníschopná členská schůze, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi, tato
je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5.

Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů.

6.

Členskou schůzi svolá představenstvo Spolku také, požádá-li o to písemně 1/4 členů Spolku
a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta jiná.

7.

Členská schůze se svolá minimálně 1x ročně
- schvaluje stanovy Spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku Spolku; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech přítomných členů Spolku
- volí představenstvo Spolku a kontrolní komisi
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a
kontrolní zprávu
- rozhoduje o vyloučení člena
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
- stanovuje výši členských příspěvků, pokud tuto pravomoc nepřenesla na představenstvo
Spolku

Čl. VI
Představenstvo, předseda Spolku, jednatel Spolku, jednání jménem Spolku
A) Představenstvo
1. Představenstvo Spolku je pětičlenné, jeho funkčním obdobím je 5 let. Ze svého středu volí
představenstvo předsedu Spolku a jednatele Spolku. Představenstvo pověřuje své členy
působností při činnosti Spolku, např. jmenuje hospodáře a pověřuje další členy
představenstva úkoly v určených konkrétních oblastech činnosti Spolku.
2. Činnost představenstva Spolku řídí předseda Spolku. V nepřítomnosti předsedy Spolku
přebírá jeho práva a povinnosti jednatel Spolku. Opětovné zvolení členů představenstva je
možné.
3. Zvolené představenstvo řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze
představenstva Spolku je volně přístupná členům Spolku.
4. Představenstvo Spolku:
- na nejbližší schůzi projedná určitou záležitost, požádá-li o to člen Spolku
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné
změny stanov a návrh cílů další činnosti
5. Představenstvo dále provádí zejména tyto činnosti:
- zajišťuje vedení účetnictví Spolku
- zajišťuje vedení seznamu členů Spolku
- činí další opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku
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6. Rozhodnutí představenstva je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech
přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zastoupení členů
představenstva není přípustné.
B) Předseda a jednatel
1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku. Jako statutární orgán může pověřit další
osoby zastupováním Spolku, a to vždy písemnou formou. Tyto osoby pak mohou jednat
jménem Spolku samostatně.
2. Předseda předsedá členské schůzi a schůzi představenstva, řídí jednání a hlasování, pokud
touto činností nepověří jiného člena představenstva. Jednatel zastupuje v plném rozsahu
předsedu v případech jeho nepřítomnosti.
C) Jednání za Spolek
1. Jménem Spolku jedná a podepisuje předseda samostatně, nebo písemně pověřený jednatel
spolku a další člen představenstva společně.
2. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu Spolku připojí svůj
podpis předseda samostatně nebo písemně pověřený jednatel společně s dalším členem
představenstva. V případě, že se jedná o právní úkon, jehož peněžně vyjádřená hodnota je
vyšší než 5.000,- Kč, podepisuje předseda společně s jednatelem nebo předseda společně
s dalším členem představenstva na základě pověření představenstva Spolku.
Čl. VII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku, kontroluje účetnictví Spolku a dohlíží na
správné vedení Spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
Kontrolní komise má tři členy. Její funkční období je pět roků a její členové mohou být
zvoleni do své funkce opakovaně.
2. Kontrolní komise připravuje kontrolní zprávy, které předkládá členské schůzi.
3. Členové kontrolní komise nemohou být členy představenstva.
4. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
5. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, je povinna na ně upozornit představenstvo.
6. Členové kontrolní komise se s hlasem poradním mohou účastnit všech schůzí představenstva.
Čl. VIII.
Zásady hospodaření - Získávání finančních prostředků
1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit členské příspěvky, dobrovolné
příspěvky, dary, odkazy, případně dotace a granty.
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2. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikace,
služby, přednášky, odměny za výstavy apod.).
3. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých
aktivit.
4. Získané prostředky budou evidovány v souladu s legislativou České republiky a budou
vynakládány na zabezpečení činnosti Spolku v souladu s rozhodnutími členské schůze.
5. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s formami činností
podle těchto stanov a rozpočtem Spolku.
Čl. IX.
Členské příspěvky
1. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze, pokud tuto pravomoc nesvěřila
představenstvu.
2. Stanovení členského příspěvku bude projednáno a schváleno na schůzi představenstva a to
s možností dalších úprav 1x ročně vždy na výroční členské schůzi:
Čl. X.
Zrušení a zánik Spolku
1. Členská
schůze
má
možnost
rozhodnout
o
zrušení
Spolku
včetně způsobu likvidace a jmenování likvidátora v případě, že byl návrh na její zrušení
řádně zařazen na pořad jednání a usnesení bylo přijato dvoutřetinovou většinou hlasů všech
členů s hlasovacím právem.
2. V případě zániku Spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
3. Pro likvidaci Spolku a vypořádání jeho majetku platí obecně závazné právní předpisy,
zejména zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.
Čl. XI.
Závěrečná ustanovení
1. K zajištění činnosti Spolku mohou představenstvo Spolku a členská schůze vydávat
v souladu s těmito stanovami další interní pokyny.
2. Záležitosti, které tyto stanovy neupravují, se řídí platným právním řádem ČR, zejména
zákonem č.89/2012 Sb. – občanským zákoníkem.
3. Tyto upravené stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi Spolku dne
12.listopadu roku 2016 a jsou uloženy v úplném znění v sídle Spolku.
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