
Stanovy spolku Kvítkovická stodola, z.s. 

 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Kvítkovická stodola, z. s. (dále též „spolek“).  

2. Sídlo spolku: č.p. 61, 37384 Kvítkovice  

3. Kvítkovická stodola, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako 

takový je právnickou osobou způsobilou mít práva a povinnosti. Je to samosprávná, dobrovolná, 

nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, který 

vyplývá z čl. II těchto stanov. 

 

čl. II 

Účel spolku 

1. Spolek byl založen, aby svojí hlavní činností uspokojoval a chránil společné zájmy svých členů, 

kdy účelem spolku je vyvíjet aktivity pro mládež, rodinu a širokou veřejnost formou:  

a) zajišťování kulturních a společenských akcí v obci Kvítkovice, 

b) pořádáním akcí zaměřených na udržování a obnovu tradic,  

c) zajišťování osvětové činnosti formou odborných přednášek,  

Činnost spolku se zaměřuje nejen na obec Kvítkovice, ale i širší okolí, které kulturně navazuje 

k našemu regionu.  
 

 

 

čl. III 

Členství  

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let. Členství se váže na osobu člena, je 

nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. 

2. Spolek má členství základní a přidružené.   

 

 

čl. III a) 

 Základní členství 

1. Zakladatelé spolku se stávají základními členy. Fyzická osoba se stává základním členem ke dni 

rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor může odmítnout přijetí žadatele o 

členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být 



ohroženo řádné plnění poslání spolku. Základních členů je nejméně pět. Pokud je třeba doplnit 

základní členy, děje se tak schválením členskou schůzí. 

 

2. Základní členství ve spolku skončí 

a) dobrovolným vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství spolku, 

b) úmrtím člena, 

c) vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze 

spolku. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen 

stanovy nebo členské povinnosti zanedbává, nebo ohrožuje řádné plnění 

účelů spolku, 

         d) pokud se základní člen dva roky po sobě neúčastní členské schůze  

        e) zánikem spolku. 

 

3. Práva základních členů: 

      a) účastnit se činnosti spolku, 

      b) být pravidelně informován o dění ve spolku, 

         c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své 

podání, 

     d) volit a být volen do orgánů spolku, hlasovat na členské schůzi. 

d) svolávat mimořádnou členskou schůzi, a to písemnou žádostí k rukám výboru. 

 

4. Povinnosti základních členů: 

a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, 

b) dodržovat stanovy spolku. 

čl. III b) 

Přidružené členství 

Fyzická osoba se stává přidruženým členem ke dni doručení přihlášky výboru a zaplacením 

členského příspěvku. 

 

1. Přidružené členství ve spolku skončí: 

a) dobrovolným vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství spolku, 



b) úmrtím člena, 

 

c) vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze sdružení; 

výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním člen zanedbává stanovy nebo členské 

povinnosti, nebo ohrožuje řádně plnění účelů spolku, 

 

d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení 

se zaplacením členských příspěvků, 

 

e) zánikem spolku. 

 

2. Práva přidružených členů: 

a) účastnit se činnosti spolku, 

 

b) být pravidelně informován o dění ve spolku, 

 

c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích 

atp.). 

 

3. Povinnosti přidružených členů: 

a) platit členské příspěvky, 

 

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku, 

 

c) dodržovat stanovy spolku. 

 

čl. IV 

Orgány spolku 

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:    

a) členská schůze, 

b) výbor, 

c) revizor spolku 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich 

jednání je upraven dále ve stanovách a v interních předpisech spolku. 

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené. 

4. Funkční období volených orgánů jsou dva roky. Členové volených orgánů spolku mohou kooptovat 

náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených 

orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo 



odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností. Opakovaná 

volba členů volených orgánů je možná. 

 

čl. V 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů spolku. 

Přidružení členové  mají na členské schůzi pouze poradní nikoli rozhodovací hlas. Přidružení 

členové nemají povinnost se Členské schůze účastnit a jejich členství není neúčastí na Členské 

schůzi dotčeno. Návrh se pokládá za schválený, jestliže ho schválí 2/3 všech rozhodovacích hlasů. 

Hlasování je umožněno per rollam. 

 

2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku a schvaluje plán činnosti spolku a cíle na jeho další 

období,  

b) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

c) stanovuje výši a splatnost členských příspěvků, 

d)  schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané 

výborem, 

e) schvaluje výsledek hospodaření spolku, 

f) je informována o rozpočtu a plánu činnosti spolku, 

g) volí a odvolává členy výboru, předsedu a revizora spolku, 

h) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, 

i)  rozhoduje o zániku spolku, 

j)  rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, 

k) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

 

3. Zasedání členské schůze je svoláno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a 

to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího 

kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku. 

 

čl. VI 

Výbor spolku 

Výbor je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech. Výbor má tři  

členy -  předsedu, místopředsedu a člena výboru. Členové výboru zastupují spolek každý samostatně 

s výjimkou při nákupu zboží a služeb nad 10 000 Kč jednorázově a/nebo nad 20 000 Kč měsíčně, při 

podepisování úvěrů a zatěžování nemovitého majetku, kdy musí vystupovat dva členové výboru 

společně. Výbor spolku navrhuje rozpočet a plán činnosti spolku, k řízení spolku využívá odborných 

komisí. Členové odborných komisí nemusí být členy spolku. 

1. Výbor odpovídá za:  

a) řádné hospodaření spolku,  



b) kontroluje dodržování čerpání rozpočtu,  

c) schvaluje změny rozpočtu,  

d) dbá na řádnou péči o majetek a naplňování poslání spolku,  

e) vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi,  

f) dohlíží na dodržování stanov,  

g) pečuje o rozvoj spolku, 

h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku. 

 

2. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy nebo 

zaměstnance spolku.  

 

3. Výbor je svoláván předsedou pravidelně jednou za 14 dní, nejméně však jednou měsíčně. Výbor je 

usnášení schopný pouze za účasti všech jeho členů, hlasování je umožněno per rollam. Hlasy všech 

členů výboru mají stejnou váhu, návrh se pokládá za schválený, jestliže ho schválí dva ze tří 

rozhodovacích hlasů. Členové výboru mají povinnost informovat se navzájem o svých 

rozhodnutích do 3 dnů od učinění rozhodnutí, a to přes vhodné webové rozhraní. Schůze výboru 

lze uskutečnit elektronickou cestou, z této schůzky musí být archivován zápis. Revizor má k zápisu 

ze schůzky volný přístup. 

 

4. Výbor je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze, 

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v 

rámci spolku, 

c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy 

členské schůzi, 

d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku, 

e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr, 

f) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to 

existují závažné důvody, 

g) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků, 

schvalovat interní organizační normy spolku, archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské 

schůze,  

h) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, který je neveřejný.  

i) svolávat zasedání členské schůze na žádost základních členů, a to do 1 měsíce od doručení 

písemného podnětu. 

 

čl. VII 

Revizor spolku 

1. Revizor spolku je kontrolním orgánem spolku. 

2. Revizor je základním členem spolku. 

3.  Revizora spolku volí a odvolává členská schůze.  

4. Revizor spolku se zodpovídá členské schůzi. 

5. Revizor spolku zejména:  



a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s těmito 

stanovami a platnými právními předpisy. Zjistí-li revizor nedostatky, upozorní na ně členskou 

schůzi, 

b) v rozsahu své působnosti může nahlížet do dokumentů a dokladů spolku a požadovat od členů 

nebo dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem, 

 

čl. VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo 

z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. Dojde-li k zániku spolku, rozhoduje o použití likvidačního zůstatku členská schůze. 

 

V Kvítkovicích, dne 4.12.2017 
 

 


