
STANOVY 
„Sdružení přátel Bílé Třemešné, z.s.“

 
I.

 
Úvodní ustanovení 

Název, sídlo, účel 

1) Sdružení přátel Bílé Třemešné, z.s., je právnická osoba, která byla založena dle zákona č.  
83/1990 Sb., o sdružování občanů, jako občanské sdružení, tehdy pod názvem Sdružení přátel Bílé  
Třemešné, a vznikla registrací Ministerstvem vnitra ke dni 19.1.2012

2)  Podle  ustanovení  §  3045  odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník  (dále  jen  
„občanský  zákoník“),  se původní občanské sdružení  stalo spolkem ve smyslu  ustanovení  §  214 a 
následujících občanského zákoníku.

3)  Sdružení  přátel  Bílé  Třemešné,  z.s.,  sdružuje  fyzické  a  právnické  osoby  se  společným  
zájmem o rozvoj  společenského života v obci  Bílá  Třemešná.  Spolek je  založen k naplňování jeho 
účelu coby společného zájmu členů.    

4)  Sdružení  přátel  Bílé  Třemešné,  z.s.,  je  samostatnou  právnickou  osobou  a  je  proto  
oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je 
organizačně i jinak nezávislé na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných 
právnických osobách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování 
společných zájmů.

5) Název spolku: Sdružení přátel Bílé Třemešné, z.s.
6) Sídlem spolku je obec Bílá Třemešná, č. p. 63, PSČ: 544 72.

               7) Spolek je založen na dobu neurčitou.

II.

Účel spolku a činnosti spolku 

1)  Účelem spolku  je  podpora  rozvoje  kulturních,  uměleckých,  vzdělávacích a  sportovních  
aktivit v obci Bílá Třemešná, a tím přispění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi. 

2)  Spolek  vyvíjí  tyto  hlavní  činnosti  směřující  k uspokojování  a  ochraně  zájmů,  k jejichž 
naplňování byl spolek založen:
a) pořádání a organizování posvícení v obci,
b) pořádání a organizování dětských dnů v obci,
c) pořádání dalších společenských, kulturních a sportovních akcí v obci.  

3)  Spolek je  založen za jiným účelem než podnikáním. Vedle hlavní  činnosti  může spolek 
vyvíjet  též  vedlejší  činnosti  spočívající  v podnikání  (předmět  podnikání:  výroba,  obchod a  služby 
neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, hostinská činnost, a prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu  a  lihovin)  nebo jiné  výdělečné  činnosti,  jejichž  cílem bude  získávání  finančních 
prostředků k podpoře hlavní činnosti spolku nebo hospodárné využití spolkového majetku. Veškerý 
zisk z této vedlejší činnosti bude použit výhradě pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 



III.
 

Členství

 
1) Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členem spolu může být také  

právnická osoba. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti. V rámci spolku existuje pouze 
základní členství (bez zvláštních práv a povinností).  

2)  Není-li  dále stanoveno jinak,  členství  ve spolku vzniká rozhodnutím výboru na základě  
písemného  projevu  vůle  člena  směřujícího  ke  vzniku  členství  ve  spolku  (přihlášky)  a  zaplacení  
vstupního poplatku ve výši 50,- Kč. 

3) Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými ve 
stanovách nebo v zákoně.

4)  Vystoupením ze  spolku  se  pro účely  těchto  stanov rozumí  písemný  projev  vůle  člena  
směřující  k  zániku  jeho  členství  ve  spolku.  Není-li  v  tomto projevu  vůle  stanoveno jinak,  zaniká 
členství dnem jeho doručení spolku.

5)  Spolek  může  rozhodnutím  výboru  člena  vyloučit,  pokud  závažně  porušil  povinnosti  
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, 
nelze-li  porušení  povinnosti  odčinit  nebo způsobilo-li  spolku zvlášť  závažnou újmu.  Rozhodnutí  o  
vyloučení se doručí vyloučenému členu. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí 
písemně  navrhnout,  aby  rozhodnutí  o  jeho  vyloučení  přezkoumala  členská  schůze.  Právo  na  
přezkoumání rozhodnutí o vyloučení soudem upravuje ustanovení § 242 občanského zákoníku. 

6) Členství ve spolku zaniká, jestliže člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě 
určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.

7) Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda výboru při 
vzniku  a  zániku  členství  a  dále  při  jakékoli  změně  podstatných  údajů.  Seznam  členů  nebude 
zpřístupněn.    

8) Práva člena spolku: 

Člen spolku je oprávněn zejména: 

a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti spolku, 

b) účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů spolku a podílet se 
tak  na  spolurozhodování  o  záležitostech  spolku,  a  to  s  aktivním  a  pasivní  hlasovacím  právem. 
Aktivním a pasivním hlasovacím právem se rozumí právo hlasovat o návrhu jiného a nechat hlasovat 
o návrhu vlastním, 

c) vyjadřovat se k činnosti spolku a vyžadovat ke svým připomínkám a návrhům stanoviska 
orgánů spolku. 

9) Povinnosti člena spolku: 



Člen spolku je povinen zejména: 

a) respektovat rozhodnutí orgánů spolku, 

b) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje spolku, 

c) chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických 
norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd. 

IV.
 

Orgány spolku 

1) Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů 
podle těchto stanov. 

2) Orgány spolku jsou: členská schůze, výbor a kontrolní komise. 

3) Statutárním orgánem spolku je výbor. 

4) Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 3 roky, nestanoví-li členská  
schůze svým rozhodnutím jinak.  

V.
 

Členská schůze 

1) Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Do její 
výlučné působnosti náleží: 

a) změny těchto stanov, 

b) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

c) volba a odvolávání členů výboru a kontrolní komise, 

d) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti, 

e) schvalování rozpočtu, roční účetní závěrky a výsledků hospodaření spolku, 

f) schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů spolku, 

g) změny rozhodnutí jiných orgánů spolku, 

h) rozhodování o dalších věcech, které stanoví zákon nebo tyto stanovy nebo které si pro 
sebe členská schůze vyhradí. 

2) Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji výbor, a 
to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost alespoň třetiny členů spolku. Členskou schůzi  
svolává výbor kontaktováním členů způsobem, který je pro tyto účely uveden v  seznamu členů, a to 
nejméně  10  dnů  předem.  Má-li  členská  schůze  rozhodovat  o  zrušení  spolku  nebo  o  otázkách 



týkajících se existenční a organizační podstaty spolku, svolá výbor schůzi písemně, a to na adresu  
členů, uvedenou v seznamu členů. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Členská 
schůze je schopna usnášení, je-li přítomna většina všech členů spolku. 

3) Členská schůze rozhoduje hlasováním a usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných 
v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.  

4) Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu 
musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné  
další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.  

VI.
 

Výbor 

1) Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. 

2) Spolek navenek zastupuje samostatně předseda výboru.

3) Výbor vykonává působnost ve všech věcech, které nespadají do působnosti členské schůze.

4) Výbor nejméně jednou ročně předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a výsledku 
hospodaření, vede seznam členů spolku. Do jeho výlučné působnosti náleží svolávání členské schůze,  
přijímání nových členů, rozhodování o vyloučení člena spolku.  Mimo svoji  výlučnou působnost je 
oprávněn svěřit rozhodování o dalších otázkách členské schůzi.

5) Výbor má pět členů. Členská schůze volí členy výboru z řad členů spolku, a to na období tří 
let. 

6)  Funkce  člena  výboru  končí  dnem  ukončení  členství  ve  spolku  nebo  odstoupením. 
V případě  odstoupení  zaniká  funkce  uplynutím  dvou  měsíců  od  okamžiku,  kdy  prohlášení  o 
odstoupení dojde spolku.

7) Výbor volí svého předsedu. 

8)  Výbor  je  usnášeníschopný,  účastní-li  se  jednání  alespoň  dva  jeho  členové.  Rozhoduje 
prostou většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

VII.
 

Hospodaření spolku 

1) Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu, a k zajišťování těch činností, které k tomuto  
účelu spolku směřují. 

2) Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z členských příspěvků,  
darů, dědictví, grantů, účelových dotací od státu a obce, úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených  
obecně prospěšných akcí. 



3) Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a  
cílů spolku a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy,  
není v rozporu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, 
využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu. 

4) Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

VIII.
 

Zánik spolku 

Zánik spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy. 


	2) Spolek vyvíjí tyto hlavní činnosti směřující k uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen:

