Spolek pro rozvoj regionu
Občanské sdružení Spolek pro rozvoj regionu vzniklo jako dobrovolné společenství ve smyslu zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, se považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
Článek 1.
Základní ustanovení
1. Název spolku je: Spolek pro rozvoj regionu
2. Sídlem spolku je: Jiráskova 84, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01.
Článek 2.
Cíle spolku
1. Cíle spolku jsou:
a) péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu,
b) vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu,
c) zajištění propagace regionu,
d) zajištění spolupráce s partnery z EU,
e) podpora rozvoje občanských iniciativ.
2. Spolek bude svých cílů dosahovat především těmito prostředky:
a) spoluprací s ostatními subjekty v regionu,
b) přípravou a realizací modelových projektů,
c) vydáváním periodických i neperiodických publikací a propagačních materiálů,
d) organizováním konferencí, seminářů, besed a stáží,
e) poradenskou a informační službou,
f) analýzou a přebíráním zkušeností z České republiky a zahraničí.
3. Spolek pro naplňování svých cílů může zřídit vedlejší ekonomickou činnost.
Článek 3.
Členství
1. Členem spolku se může, na základě přihlášky, stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
2. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím členské schůze spolku o přijetí člena. Dokladem o členství je
potvrzení o členství.
3. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemně oznámeným předsedovi spolku,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství rozhodnutím členské schůze spolku na základě hrubého nebo opětovného
porušení stanov spolku, nebo pokud člen jedná proti zájmům spolku,
d) zrušením spolku.
Článek 4.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:
podílet se na činnosti spolku,
být pravidelně informován o dění ve spolku,
podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku,
obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
volit a být volen do orgánů spolku.
2. Každý člen má za povinnost:
a)
svou činností napomáhat realizovat cíle spolku,
b)
dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
c)
chránit a zvelebovat majetek spolku,
d)
dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku,
e)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
f)
platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí spolku.
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Článek 5.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
- členská schůze,
- předseda spolku.
2. Funkční období předsedy spolku jsou čtyři roky. Předseda spolku může být členskou schůzí spolku
odvolán ještě před skončením funkčního období. Opakované zvolení je možné.
Článek 6.
Členská schůze
1. Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku nejméně jedenkrát ročně a kromě toho vždy, když o to
požádá třetina všech členů spolku a to nejpozději do 60-ti dnů od doručení žádosti předsedovi spolku.
Pozvánka na zasedání všech členů spolku spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně
sedm dní před jeho konáním. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze spolku
do patnácti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho
tím pověřila členská schůze spolku. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo
je zahájil, kdo mu předsedal a kým byl zápis vyhotoven. Dále musí zápis obsahovat kromě listiny přítomných
údaje o skutečném programu, přijatých rozhodnutích s uvedením případného výsledku hlasování k
jednotlivým bodům programu a případnými námitkami členů.
Právo zúčastnit se zasedání členské schůze spolku, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové
spolku. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí spolku.
Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž
prozrazení by spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
3. Členská schůze spolku zejména:
• volí předsedu spolku,
• rozhoduje o přijetí členů spolku,
• vypracovává vnitřní organizační předpisy spolku,
• rozhoduje o odvolání předsedy spolku před uplynutím funkčního období,
• rozhoduje o změně nebo doplnění stanov spolku,
• přijímá základní programové dokumenty spolku a kontroluje jejich plnění,
• schvaluje plán činnosti spolku na nadcházející období,
• schvaluje roční rozpočet a roční účetní uzávěrku spolku, rozhoduje o použití volných finančních
prostředků,
• projednává a schvaluje zprávu předsedy spolku o činnosti a hospodaření spolku v uplynulém
období,
• rozhoduje o účasti spolku v jiných profesních či zájmových organizacích a volí do nich své zástupce,
• stanovuje výši, způsob a termín úhrady členských příspěvků,
• rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem,
• rozhoduje o vyloučení člena spolku,
• rozhoduje o předložených návrzích členů.
4. Rozhodnutí členské schůze spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů
spolku, avšak rozhoduje-li o změně stanov, o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení spolku, o
majetkovém vypořádání v případě splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení spolku, je nutná alespoň
dvoutřetinová většina přítomných členů.
5. Členská schůze spolku je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.
Článek 7.
Předseda spolku
1. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem a je jeho výkonným a řídícím orgánem
zvláště v období mezi konáním zasedání členské schůze spolku. Rozhoduje o realizaci opatření, která musí
být provedena neodkladně včetně operativního uvolnění finančních prostředků na činnost spolku. O takto
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učiněných opatřeních informuje předseda neprodleně členskou schůzi spolku.
2. Předseda spolku svolává členskou schůzi spolku.
3. Předseda spolku je členem členské schůze spolku.
4. Předseda spolku je oprávněn zvolit si z řad členů spolku dva zástupce a určit jim písemně rozsah jejich
pravomocí.
5. Předseda spolku svolává jednání členské schůze spolku dle potřeby, nejméně jedenkrát za dvanáct
měsíců.
6. Předseda spolku odpovídá členské schůzi spolku za řádné hospodaření spolku a za plnění cílů spolku.
Předseda dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání a činnosti spolku.
Zejména:
• zabezpečuje a koordinuje činnost spolku,
• rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na činnost spolku,
• podává informace o činnosti spolku členům spolku a veřejnosti,
• zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci veškerých písemností spolku,
• sestavuje návrhy rozpočtu a roční účetní uzávěrky spolku,
• realizuje spolupráci s tuzemskými i zahraničními subjekty.
Článek 9.
Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů, zásad
hospodaření a podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí spolku.
2. Majetek spolku tvoří dotace, granty, majetkové vklady, příspěvky z veřejných rozpočtů, dary a příspěvky
fyzických a právnických osob, členské příspěvky, odkazy a výnosy majetku.
3. Členové spolku jsou povinni nakládat s majetkem spolku hospodárně. Za správu majetku a za
hospodaření s finančními prostředky odpovídají v rozsahu svého oprávnění jednotliví členové nebo orgány
spolku dle vnitřních předpisů spolku. Přitom se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy
spolku. Spolek odpovídá veškerým svým majetkem za nesplnění povinností vůči třetím osobám.
Článek 10.
Zánik spolku
1. Spolek zanikne rozhodnutím členské schůze spolku o dobrovolném rozpuštění spolku nebo rozhodnutím
téhož orgánu o sloučení spolku s jiným spolkem nebo likvidací. K platnosti rozhodnutí o zániku spolku je
třeba schválení dvoutřetinovou většinou všech členů spolku.
2. Při zrušení spolku s likvidací jmenuje členská schůze spolku likvidátora, který zabezpečí majetkové a
právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Spolek vytvoří nezbytné podmínky pro činnost likvidátora.
Náklady na činnost likvidátora jdou k tíži spolku. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech
závazků bude přebytek na základě usnesení členské schůze spolku převeden na organizace s obdobným
předmětem činnosti.
3. Předseda spolku je povinen oznámit zánik spolku do 15 dnů po rozhodnutí příslušnému orgánu státní
správy.
Článek 11.
Závěrečné ustanovení
1. Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku, orgány spolku i pro jednotlivé organizační
jednotky.
2. Znění těchto stanov bylo schváleno Valným shromážděním členů spolku konanou dne 27. 4. 2015, jejíž
konání je potvrzeno zápisem ze dne 27. 4. 2015.
3. Znění těchto stanov je účinné od dne zapsání do veřejného rejstříku.
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