STANOVY

SLOVÁCKÝ KRÚŽEK MORAVSKÁ NOVÁ VES,
zapsaný spolek
ze dne 16.10.2015

I. Úvodní ustanovení
Článek 1. Vznik, název a sídlo
a) Slovácký krúžek Moravská Nová Ves se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek
ve smyslu § 3045 občanského zákoníku ve spojení s § 214 a následujících.
b) Název se s ohledem na §216 občanského zákoníku mění na Slovácký krúžek Moravská Nová Ves,
zapsaný spolek (dále jen „spolek“).
c) Sídlem spolku je Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, PSČ 69155.

II. Předmět činnosti
Článek 2. Hlavní činnost spolku
a) Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak,
jak je vymezeno níže. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
b) Hlavní činnost může být financována především (ale nejenom) z členských příspěvků dle čl. 7
těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle těchto stanov. Je-li
při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na
spolkovou činnost nebo na úhradu své správy.
c) Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby za účelem:
• vzdělávací činnost občanů,
• osvětová, kulturní, společenská a folklorní činnost,
• obnovení starých, vznik nových tradic a jejich udržování,
• prospěšné využívání volného času dětí a mládeže
• navazování, udržování a rozvíjení kontaktů se spolky s obdobným zaměřením.
d) Spolek zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým
tématům, která zasahují do osvětové, kulturní, volnočasové a společenské oblasti života občanů
městyse či regionu Podluží nebo ovlivňují oblast folkloru, lidových tradic a zájmy svých členů.
e) Spolek spolupracuje se samosprávnými orgány v Moravské Nové Vsi a veřejností. V těchto
vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské, komerční a další zájmy svých
členů.

f) Spolek usiluje o prospěšné využívání volného času dětí a mládeže, o obnovení nebo vznik nových
tradic a jejich udržování. V souvislosti s tím může zajišťovat poradenskou službu.
g) Spolek organizuje vzdělávací a osvětovou činnost a šíření informací, příp. vydávání tiskovin pro
potřebu svých členů a veřejnosti.
h) Spolek zabezpečuje tradiční kulturní akce a jejich propagaci, pořádá zájezdy, exkurze, soutěže
a jiná setkání svých členů.
Článek 3. Vedlejší činnost Spolku
Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat
i hospodářské nebo jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za
účelem hospodárného využití majetku spolku.
Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. 2. těchto
stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

III. Členství
Článek 4. Vznik členství
a) Členství ve spolku je dobrovolné.
b) Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami
spolku a podá písemnou žádost o přijetí.
c) Členství ve spolku vzniká rozhodnutím statutárního orgánu spolku o přijetí člena a zaplacením
členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva
člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti z tohoto členství vyplývající.
Článek 5. Zánik členství
Členství ve spolku zanikne:
• vystoupením – rozhodnutím statutárního orgánu spolku na základě písemné žádosti
o ukončení členství,
• zrušením členství pro prokazatelné neplacení členského příspěvku,
• důvodným vyloučením,
• zánikem, dobrovolným rozpuštěním nebo ukončením činnosti spolku,
• úmrtím člena.
Článek 6. Ustanovení o vzniku a zániku členství
a) Proti rozhodnutí statutárního orgánu spolku o vzniku a zániku členství lze podat písemnou
stížnost k členské schůzi, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším
zasedání. Proti rozhodnutí členské schůze se nelze odvolat.
b) Člen spolku může být vyloučen:

•

za hrubé a opakované porušení zásad soužití v organizaci, zejména prokazatelnou
a opakovanou neúčastí na činnosti spolku nebo

•

byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin.

c) Ukončení členství se provede bez náhrady vložených prostředků na společnou činnost.
Článek 7. Práva a povinnosti člena
a) Člen spolku má právo:
• účastnit se jednání členské schůze,
• podílet se na činnosti spolku
• volit a být volen do orgánů spolku,
• vyjadřovat se k předloženým materiálům,
• svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku.
b) Člen spolku je povinen
• dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány,
• aktivně se podílet na činnosti spolku,
• podporovat aktivity a organizované akce spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen,
• platit členské a účelové příspěvky,
• chránit majetek spolku,
• chránit a zachovávat dobré jméno a dbát o dobrou pověst spolku.

IV. Orgány a jejich ustavování
Článek 8. Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
• nejvyšším orgánem spolku je členská schůze,
• statutárním orgánem spolku je výbor, jako kolektivní orgán.
Článek 9. Způsob ustavování orgánů
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
b) Členskou schůzi svolává statutární orgán jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.
c) Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech spolku, zejména rozhoduje o změnách
stanov spolku, o jeho zrušení nebo spojení s jiným sdružením.
d) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. V případě, že
půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze
usnášeníschopná v počtu přítomných. Členská schůze se svolává obecním rozhlasem
a pozvánkou v písemné nebo elektronické podobě doručenou na adresu uvedenou v žádosti

o přijetí dle čl. 4 stanov alespoň 7 dnů předem. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných s výjimkou zániku spolku nebo spojení spolku s jiným spolkem,
kdy je nutný souhlas dvou třetin všech členů spolku. Každý člen má jeden hlas.
e) Členové spolku, kteří se nemohou osobně účastnit jednání členské schůze, mohou zplnomocnit
svým zastupováním jinou osobu. Plná moc k zastupování musí být udělena písemně, musí
obsahovat výslovné zmocnění k hlasování na členské schůzi.
f) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují předseda a další přítomný člen
výboru.
g) Usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy spolku.
h) Pokladník je volen členskou schůzí veřejnou volbou na dobu tří let.
i) Výbor jako kolektivní statutární orgán spolku (dále jen „výbor“) tvoří předseda a další volení
zástupci členů spolku.
j) Výbor má minimálně pět a maximálně patnáct členů včetně předsedy.
k) Výbor je volen členskou schůzí veřejnou volbou na dobu tří let.
l) Výbor se za svou činnost zodpovídá členské schůzi spolku.
m) Členové výboru zvolí po svém zvolení do funkce svého předsedu.
n) Jednání výboru svolává a řídí předseda.
o) Funkce předsedy, pokladníka a členů výboru jsou čestné.
p) Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami, dalšími vnitřními směrnicemi spolku
a usneseními členské schůze po celé své funkční období.
q) Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel,
schvaluje změny rozpočtu, dbá o řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání
spolku.
Článek 10. Osoby oprávněné jednat jménem spolku
Jménem spolku jedná buď předseda nebo pokladník. Ve zvláštních případech jsou jménem
spolku oprávněni jednat další členové spolku pověřeni výborem. Podepisování se děje tak, že
k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo pokladník nebo
výborem pověřený člen spolku.

V. Zásady hospodaření
Článek 11. Zdroje finančních prostředků
a) Spolek hospodaří s majetkem (finanční prostředky, hmotný a nehmotný majetek, fondy,
pohledávky a jiná majetková práva), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.
b) Zdroji majetku jsou:
•

hmotný majetek a majetková práva,

•

podíl z členských příspěvků, případně účelové příspěvky,

•

příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s organizováním
nebo pořádáním kulturních, sportovních a jiných akcí, zájezdů, exkurzí, soutěží,
turistických a osvětových činností,

•

příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

•

dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, obcí a dalších organizací,

•

výnosy z kapitálových vkladů a úroky.

c) Finanční prostředky musí být uloženy na účtu spolku. Nakládá s nimi výbor spolku, který vede
jejich řádnou evidenci.
d) Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.
Článek 12. Zásady hospodaření
a) Spolek není založen za účelem dosahování zisku.
b) Výbor spolku hospodaří s prostředky spolku. Za hospodaření s prostředky je výbor zodpovědný
členské schůzi.
c) Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
d) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční
členské schůzi.
Článek 13. Ručení
Za své dluhy ručí spolek do výše svého majetku. Jednotliví členové spolku neručí svými majetky
za dluhy spolku.
Článek 14. Zánik spolku
Spolek zaniká:
a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze spolku.
b) Pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
Článek 15. Způsob vzájemného vypořádání
a) V případě skončení členství ve spolku se vložený členský podíl nevrací.
b) V případě zániku spolku se rozdělí aktiva mezi jednotlivé členy podle platné právní úpravy pro
zánik spolku.
c) V případě likvidace spolku:
•

Členská schůze jmenuje likvidátora, který do 20 dnů od svého jmenování do funkce
sestaví soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem
členům spolku.

•

Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku; ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na

rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve
lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
•

Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

VI. Závěr
Článek 16. Závěrečná ustanovení
Stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 16.10.2015.
Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení.

V Moravské Nové Vsi dne 16.10.2015

………………………………………………………………………………………
František Gajda, předseda

