
STANOVY SPOLKU KRČÍN

Článek I

Název spolku

Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek).

Článek II

Sídlo spolku

Sídlo spolku je na adrese: Nové Město nad Metují

Článek III

Právní postavení spolku

1) Spolek je dobrovolným, nezávislým, neziskovým sdružením občanů, sdružujícím všechny osoby
podporující cíle a záměry spolku. 

2) Spolek je právnickou osobou.

Článek IV

Účel spolku

1) Účelem spolku je iniciovat a ve spolupráci s Městem Nové Město nad Metují se podílet na zá-
chraně objektu staré školy v ulici Bratří Čapků 22, městská část Krčín v obci Nové Město nad Me-
tují, a využití tohoto objektu pro zřízení multifunkčního centra zejména pro občany Krčína.

2) Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

a) aktivní podíl na přípravě revitalizace objektu staré školy,
b) kulturní, společenská, přednášková činnost a další občanské aktivity,
c) oživení a obnova regionálních tradic, 
d) podpora rozvoje městské části Krčín.

Článek V

Orgány spolku

3) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a) členská schůze jako nejvyšší orgán spolku,
b) výbor jako statutární a výkonný orgán spolku,
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c) předseda,
d) revizní komise.

4) Práva  a povinnosti  jednotlivých  orgánů,  způsob vzniku  a  zániku jejich  funkce a průběh jejich
jednání je upraven dále ve stanovách.

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

6) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku Krčín. V pří-
padě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem
rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných. Přijímané závěry a usne-
sení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Článek VI

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1) Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijímané osoby. 

2) Členem spolku  se  může stát  jakákoliv  fyzická  osoba starší  18 let,  která  souhlasí  s posláním
a stanovami spolku. 

3) Členství ve spolku vzniká  kladným rozhodnutím výboru o přijetí žádosti o členství a  zaplacením
členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva
člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto člen-
ství. Výbor spolku, 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.

4) Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

5) Členství ve spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku, úmrtím
člena nebo zánikem spolku. 

6) Člen spolku může být ze spolku vyloučen rozhodnutím členské schůze, pokud porušuje členské
povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami nebo cíli spolku nebo
prokazatelně porušuje zájmy spolku. 

7) Zánikem členství nevzniká právo na vrácení členských příspěvků.  

8) Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku, 
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.

9) Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit členské příspěvky.

Článek VII
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Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 

3) Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
Jednání řídí předseda spolku. Požádá-li  o to písemně alespoň jedna třetina členů, musí výbor
spolku svolat členskou schůzi, která se koná nejpozději do 30 dnů od podání tohoto písemného
podnětu. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4) Členská schůze:

a) rozhoduje o názvu a sídle spolku,
b) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o změnách těchto stanov,
c) volí a odvolává členy výboru spolku,
d) schvaluje zásady hospodaření spolku, 
e) projednává zprávu o činnosti spolku, 
f) schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok,
g) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
h) projednává návrhy, podněty a stížnosti členů spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku,
j) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku,  
k) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí.    

5) Členská schůze  je  usnášeníschopná,  je-li  účastna alespoň nadpoloviční  většina členů spolku.
Není-li členská schůze usnášeníschopná, je postupem uvedeným v předchozím odstavci svolána
další  členská  schůze  tak,  aby  se  uskutečnila  nejpozději  do  3  týdnů  ode  dne  neuskutečněné
členské schůze. Tato náhradní členská schůze je pak vždy považována za usnášeníschopnou,
bez ohledu na počet přítomných členů spolku. 

6) Každý člen spolku má jeden hlas. Rozhodnutí členské schůze je přijato, jestliže pro něj hlasuje
nadpoloviční  většina  přítomných  členů  spolku,  s výjimkou  rozhodnutí  o  změně  stanov  spolku
a o zániku spolku, ke kterým je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku. 

7) Z členské schůze se pořizuje zápis, jehož přílohu tvoří prezenční listina přítomných členů spolu. 

Článek VIII

Výbor spolku

1) Výbor je druhým nejvyšším orgánem Spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnice-
mi členské schůze po celé své funkční období. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem
spolku. 

2) Výbor spolku jako výkonný orgán spolku, který zajišťuje činnost spolku mezi konáním členských
schůzí, za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

3) Výbor  odpovídá  za  řádné  hospodaření  spolku,  kontroluje  dodržování  rozpočtových  pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání
spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování
stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne
na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4) Do výlučné kompetence výboru patří:
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a) svolávat členskou schůzi,
b) přezkoumávat  a  schvalovat  rozpočet  a  roční  závěrku  hospodaření  a  závěrky  publikovat

v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou i jinou činnost spolku,
d) rozhodovat  o odkladu,  snížení  nebo prominutí  členského příspěvku  členům, pokud pro to

existují závažné důvody,
e) schvalovat interní organizační normy spolku.

5) Výbor spolku má 7 členů a tvoří jej předseda, pokladník, jednatel výboru a členové výboru. 

6) Členové výboru spolku jsou voleni členskou schůzí spolku na období 4 let. Člen výboru spolku
může ze své funkce odstoupit nebo být odvolán členskou schůzí. Odstoupení je účinné dnem jeho
oznámení výboru spolku. Výkon funkce končí dnem, kdy je na nejbližší členské schůzi za odstupu-
jícího člena výboru zvolen člen nový. V případě odvolání člena výboru spolku je na členské schůzi,
kterou byl odvolán, zvolen nový člen výboru spolku. Výbor spolku má právo odvolat svého člena,
který  dlouhodobě  neplní  své  úkoly,  odvolání  musí  být  schváleno  na  nejbližší  členské  schůzi
spolku, jinak pozbývá platnosti. Výbor má právo kooptovat za odstupující či odvolané členy výboru
spolku nové členy výboru spolku, avšak pouze do počtu 1/3 členů výboru spolku – kooptace musí
být schválena na nejbližší členské schůzi spolku, jinak pozbývá platnosti.

7) Výbor spolku svolává předseda nebo jím pověřený člen výboru spolku, a to na základě pracovního
plánu spolku, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho
členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby
hosté. Výbor spolku je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti všech členů.

8) Jménem spolku je oprávněn jednat předseda spolu s jedním členem výboru spolku. Ve zvláštních
případech jsou jménem spolku oprávněni jednat další členové spolku pověření k tomu výborem
spolku.

Článek IX

Revizní komise

1) Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. 

2) Revizní komise zejména: 

a) kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládání prostředků spolku,
b) dohlíží na výkon působnosti pokladníka, 

c) kontroluje dodržování rozpočtu spolku schváleného členskou schůzí. 

3) Za svoji  činnost  odpovídá  revizní  komise členské schůzi,  které  podává  zprávy  o své činnosti
a zjištěních. 

4) Revizní  komise má právo požádat  výbor  o  svolání  členské schůze.  Výbor je  povinen žádosti
revizní komise vyhovět. Jestliže výbor členskou schůzi nesvolá v termínu uvedeném v čl. VII odst.
3, je revizní komise oprávněna svolat členskou schůzi sama. 

5) Revizní komise má tři členy. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost.
Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

6) Členy revizní  komise volí  a  odvolává  členská  schůze.  Členství  ve  výboru  a  revizní  komisi  je
neslučitelné.
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Článek X

Správní rok

1) Správní rok začíná 1. listopadu a končí 31. října následujícího roku.

2) Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

3) Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Článek XI

Zásady hospodaření spolku

1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v prů-
běhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky,  výtěžky  z akcí  pořádaných  spolkem, výnosy  ze jmění
a sponzorské dary, případné granty a dotace.

3) Majetek spolku slouží k zajištění činnosti spolku a k naplňování účelu, za jakým je spolek zřízen. 

4) Hospodaření  se uskutečňuje  podle  ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí,  za hospo-
daření odpovídá výbor spolku. 

5) Výplatu  prostředků  spolku  provádí  pokladník  spolku,  výplaty  předkládá  ke  schválení  výboru
spolku.

6) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek XII

Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2) Členská schůze rozhodne o tom, jak bude při zániku spolku naloženo s majetkem spolku. 

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3) Tyto stanovy nabývají platnosti schválením ustavující členskou schůzí.

Stanovy Spolku Krčín - Strana 5 (celkem 6)



V Novém Městě nad Metují dne   2.února 2017
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