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Stanovy spolku 

Spokojený Vojtěšín z.s. 

 

Čl. l 

Základní ustanovení 

1 Název: Spokojený Vojtěšín z.s. 

2 Sídlo: Vojtěšín ev. č. 7, 330 38 Úněšov 

3 IČ: 270 42 561 

 

4 Spokojený Vojtěšín z.s. (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým 
jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těch vztahů vyplývající. 

5 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou 
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.  

 

Čl. 2 

Účel spolku 

1 Základním účelem spolku je: 

a) zvelebovat obec Vojtěšín a její bezprostřední okolí; 

b) posilovat vzájemné vztahy a soudržnost stálých a přechodně bydlících obyvatel; 

c) prostřednictvím místních iniciativ přispět k rozvoji obce a přispět k poznávání 
historie Vojtěšína a jeho okolí; 

d) zapojit členy spolku do rozhodování o záležitostech obce. 

 

2 Spolek dosahuje svého účelu prostřednictvím těchto cílů: 

a) vytvářením místních programů a projektů typu " people to people"; 

b) pořádáním společných úklidových brigád; 

c) realizací kulturních, společenských a sportovních akcí; 

d) shromažďováním historických pramenů o obci a jejích obyvatelích; 

e) vedením kroniky spolku; 

f) spoluprací s místní samosprávou. 
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Čl. 3 

Členství ve spolku 

1 Členem spolku se může stát fyzická osoba, která má zájem podílet se na jeho činnosti. 
Členství vzniká dnem, kdy s přihláškou souhlasí společné zasedání spolku. 

2 Každý člen spolku má právo účastnit se na činnosti spolku, zasedat v jeho orgánech  
a být volen do funkcí, které spolek zřizuje. 

3 Členství ve spolku končí oznámením o ukončení členství a dále pak úmrtím, případně 
vyloučením za činnost, která je v hrubém rozporu s účelem a cíli spolku. O vyloučení 
rozhoduje společné zasedání spolku hlasováním na návrh kteréhokoliv člena spolku. 

 

A) Členská práva a povinnosti  

1 Členská práva: 

a) účastnit se činnosti spolku; 

b) být informován o činnosti spolku; 

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé 
akce, uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku; 

d) podílet se na řízení spolku; 

e) účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena; 

f) volit od 15 let, být volen do orgánu spolku od 18 let; 

g) ukončit kdykoli své členství. 

 

2 Členské povinnosti: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní  
činnosti spolku; 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku; 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku; 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho  
činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku; 

e) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související  
s členstvím a činností ve  spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle  
stanov rozhodl; 

f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen. 
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B) Zánik členství 

1 Členství ve  spolku zaniká: 

a) vystoupením člena; 

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud 
poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou 
lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn; 

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných 
vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných 
členských povinností; 

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby; 

e) zánikem spolku bez právního nástupce. 

 

C) Zánik členství vyloučením: 

1 O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí  
o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho elektronickou  
adresu, kterou spolku poskytl v přihlášce nebo jiným způsobem. 

2 Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby  
toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí 
předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit 
valné hromadě.  

3 Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí  
o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

 

Čl. 4 

Orgány spolku 

1 Orgány spolku jsou: 

a) společné zasedání, jako orgán nejvyšší; 

b) předsednictvo, jako kolektivní statutární orgán. 

 

Společné zasedání 

1 Společné zasedání je nejvyšším orgánem spolku. Schází se jednou ročně ve 13.00 hod.  
na návsi obce Vojtěšín, vždy první sobotu nejblíže svátku sv. Vojtěcha.  

2 Společné zasedání svolává předseda spolku, a to vyvěšením pozvánky na webových 
stránkách spolku (www.Vojtesin.cz) nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím  
elektronické korespondence (e-mailem).  

3 Pozvánka musí být vyvěšena nebo zaslána členů spolku nejméně 30 dní předem.  
Pozvánka musí obsahovat alespoň datum, čas, místo a program jednání společného 
zasedání.  

http://www.vojtesin.cz/
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4 Společné zasedání je shromážděním všech členů spolku a rozhoduje o všech  
záležitostech spolku, pokud nejsou vyhrazeny předsednictvu.  

5 Společné zasedání vyhodnocuje činnost spolku v uplynulém roce a rozhoduje  
o případné změně stanov a také stanovuje výši členských příspěvků. Společné zasedání 
je usnášeníschopné, pokud se dostaví alespoň 50 % členů spolku. 

 

Předsednictvo 

1 Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem, který je složený  
z předsedy a místopředsedy. 

2 Předseda zastupuje spolek navenek samostatně. Místopředseda zastupuje předsedu  
a obhospodařuje finanční prostředky. Zprávu o hospodaření spolku předkládá  
1x ročně na společném zasedání. 

3 Členové předsednictva jsou voleni / odvoláváni na společném zasedání, a to na dobu 
neurčitou. 

4 O zřízení dalších funkcí může rozhodnout společné zasedání. 

 

Čl. 5 

Zásady hospodaření 

1 K zajištění činnosti spolku slouží peněžní a jiné hmotné i nehmotné prostředky, které 
si spolek opatřuje vlastní prací (vedlejší hospodářskou činností), dále z členských pří-
spěvků, případně darů, dotací či grantů od třetích osob. Výši členského příspěvku, 
způsob jeho výběru a použití stanovuje společné zasedání.  

2 Z hospodaření spolku se zodpovídají předseda a místopředseda společnému zasedání 
spolku. 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1 Tyto stanovy byly projednány a schváleny dne 30. 4. 2017 a nabývají účinnosti dnem 
registrace u příslušného rejstříkového soudu.  

 

 

………………………………………… 
   Bc. Eva Čížková 

     Předseda 
 
 
………………………………………… 

Zdeněk Tampa 
    Místopředseda 


