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Stanovy 
 

Článek I 

Základní ustanovení 

1. Klub Sobíšek, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

2. Spolek používá název „Klub Sobíšek, z. s.“ 

3. Sídlo spolku je Soběšovice 10, 739 22. 

4. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, které se ztotožňují s účelem spolku. 

 

Článek II 

Účel spolku 

1. Účelem spolku je zejména: 

• Podpora a účast na výchově dětí a mládeže, vytváření podmínek pro jejich všestranný rozvoj a 

pozitivní vztah k přírodě. 

• Sdružování občanů se zájmem o dění v komunitě a regionu. 

• Podpora inovativních přístupů v oblastech formálního a neformálního vzdělávání. 

• Rozvoj komunitních aktivit, propagace a prosazování principů občanské společnosti, podpora 

sociálních skupin ohrožených vyloučením ze společnosti, prosazování respektu k individualitě 

člověka, fauny a flóry jako základní morální hodnoty pro udržitelný rozvoj společnosti, ochrana 

památek, kulturních hodnot a krajinného rázu, udržování tradic. 

 

Článek III 

Cíle a činnosti spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu členů. 

2. Tento účel je naplňován zejména: 

• Respektováním práv, potřeb a zájmů dětí a rodin. 

• Organizováním volnočasových aktivit pro všechny generace. 

• Pořádáním zotavovacích akcí a příměstských táborů. 

• Provozováním edukativní a zájmové činnosti dětí a mládeže a zároveň poskytováním obecně prospěšné 

činnosti v oblasti předškolního i školního vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

• Poskytováním dalšího vzdělávání členům spolku a vychovatelům pracujících s dětmi a mládeží. 

• Zvyšováním povědomí o negativním dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zájmu o jeho ochranu. 

• Získáváním finančních prostředků nezbytných pro činnost spolku formou sponzorských darů, členských 

příspěvků, vedlejší hospodářskou činností apod. 

• Spoluprací s vedením obcí a s dalšími spolky, organizacemi, iniciativami a subjekty v regionu. 

• Další formy a konkretizace činnosti stanoví členská schůze. 

3.  K podpoře hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost na základě živnostenského 

oprávnění.  

 

Článek IV 

 Členství 

1. Členem spolku může být občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami spolku a jeho činností. 

2. Členství je dvojího druhu: řádné a klubové, přičemž jedna osoba může nabýt obojího členství, splní-li 

všechny povinnosti z toho plynoucí. 

 

Řádné členství: 

 

a) Vzniká podáním přihlášky, která je na vyžádání u předsedy spolku, a zaplacením členského příspěvku. 

b) Řádný člen spolku má právo: 
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• Aktivně se podílet na každé činnosti spolku. 

• Účastnit se členských schůzí. 

• Volit a být volen do orgánů spolku. 

• Vznášet návrhy, podněty a stížnosti orgánům spolku. 

• Podílet se na hlasování a rozhodování předložených návrhů. 

• Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku. 

• Předem oznámit svého zástupce v případě, že se sám nemůže členské schůze zúčastnit. 

c) Řádný člen má povinnost: 

• Účastnit se členské schůze alespoň jednou za rok. 

• Zaplatit členský poplatek ve stanovené lhůtě. 

• Podat kontaktní informace k registraci. 

• Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku. 

d) Řádné členství zaniká: 

• Odstoupením člena doručením žádosti o ukončení členství statutárnímu orgánu. 

• Vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku (po opakované výzvě k zaplacení). 

• Pro závažné porušení stanov, o kterémž rozhodne členská schůze. 

• Zánikem spolku. 

e) Členský příspěvek se platí jednou ročně a o jeho výši a době splatnosti rozhoduje členská schůze. 

 

Klubové členství 

 

Klubovým členem se podle těchto stanov rozumí člen bez hlasovacího práva v nejvyšším orgánu členské 

schůzi.  

Jeho rolí je iniciovat spolkové aktivity a vytvářet příznivé prostředí pro naplňování cílů spolku. 

Jednorázovými i pravidelnými činnostmi udržuje aktivní spolkový život a sdílí jej navenek, čímž dbá o 

atmosféru otevřenosti a komunikace. 

a) Klubové členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o jeho přijetí na základě vyplněné přihlášky, 

kterou na vlastní žádost obdrží od výboru spolku. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi 

po dni podání přihlášky. 

b) Klubový člen spolku má právo zejména: 

• umožnit svým dětem využívat spolkové prostory k aktivitám, které jsou v souladu s cíli spolku, a to ve 

výborem stanoveném harmonogramu, 

• účastnit se projektů a činností spolku a být o projektech a činnosti spolku informován, 

• podávat návrhy k projednání výboru spolku. 

c) Klubový člen spolku má povinnost zejména: 

• respektovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze spolku, 

• platit členský poplatek ve výši stanovené výborem spolku a odpovídající tomu, jak aktivně a často 

spolkové prostoty využívá, 

• hájit zájmy spolku. 

d) Klubové členství zaniká: 

• Odstoupením člena doručením žádosti o ukončení členství výboru spolku. 

• Vyloučením člena pro nezaplacení členského příspěvku (po opakované výzvě k zaplacení). 

• Pro závažné porušení stanov, o kterém rozhodne výbor spolku. 

• Zánikem spolku. 
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Článek V 

Organizační struktura 

1. Orgány spolku jsou Členská schůze spolku a Výbor spolku. Orgány slouží výhradně členům spolku. 

2. Členská schůze 

2.1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je tvořena ze všech řádných členů. Členská schůze 

rozhoduje  

o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

• Schvaluje zásady rozvoje spolku. 

• Schvaluje stanovy spolku a jejich změny. 

• Schvaluje výroční zprávu, včetně účetní závěrky. 

• Stanovuje výši a splatnost členských příspěvků pro řádné členy. 

• Schvaluje jednací a volební řád. 

• Volí a odvolává členy statutárního orgánu. 

2.2. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku alespoň jednou ročně, minimálně s 14denním 

předstihem. Svolání členské schůze se provádí zasláním pozvánek na emailové adresy a/nebo telefonní 

čísla uvedené při registraci každého člena. Dále je svolána v případě, že o to výbor požádá nejméně 

třetina členů spolku. Zasedání je neveřejné, ale je možné se na vyžádání zúčastnit, po odsouhlasení 

členskou schůzí. 

2.3. Členské schůzi předsedá člen výboru. 

2.4. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové výboru, bez ohledu na počet 

ostatních členů, nebo, nejsou-li přítomni všichni členové výboru, tak je-li přítomna minimálně jedna 

třetina všech členů a alespoň jeden člen výboru. 

2.5. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy spolku. Hlasování může být jak tajné, tak veřejné, dle vůle většiny členů. 

 

3. Výbor 

3.1. Výbor je výkonným a statutárním orgánem v době mezi zasedáními členské schůze a skládá se ze 3 

členů, předsedy a dvou místopředsedů. Jeho usnesení a opatření jsou závazná pro všechny členy spolku. 

3.2. Členové výboru jednají za spolek navenek samostatně. 

3.3. Jednání výboru svolává předseda spolku dle potřeby, alespoň dvakrát ročně. 

3.4. Výbor spolku je usnášeníschopný při přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů výboru a rozhoduje  

 ve všech věcech prostou většinou hlasů. 

3.5. Jednání může probíhat i korespondenčně včetně elektronické formy. 

3.6. Člen výboru je volen členskou schůzí na 3 roky a může být zvolen opakovaně. První členové výboru jsou 

zakladatelé spolku. 

3.7. Funkční období člena výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním nebo odstoupením. 

3.8. V případě odstoupení člena výboru bude svolána mimořádná členská schůze, alespoň s 14denním 

předstihem, kde se bude volit nový člen výboru. 

3.9. Výbor odpovídá za naplňování účelu a cíle spolku. Pečuje o řádné hospodaření a dbá o majetek spolku. 

3.10. Působnost výboru spolku: 

• Svolává členskou schůzi. 

• Volí ze svého středu předsedu, zbylí dva členové se stávají místopředsedy. 

• Rozhoduje ve všech záležitostech spolku, které nejsou výslovně těmito stanovami svěřeny do působení 

členské schůze. 

• Koordinuje spolupráci mezi třetími subjekty a členy spolku. 

• Vede agendu a účetnictví spolku. 

• Navrhuje a schvaluje rozpočet spolku a plán činnosti na následující hospodářský rok. 

• Projednává hospodaření spolku za aktuální hospodářský rok. 

• Rozhoduje o realizaci jednotlivých aktivit spolku. 

• Informuje členskou schůzi o své činnosti. 
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• Vede seznam členů, kde je uvedeno jméno a příjmení, telefonní číslo a emailová adresa (tedy informace, 

které poslouží k následnému kontaktování člena). Třetím osobám není seznam členů zveřejňován. 

Registrační údaje jsou po zániku členství ze seznamu vymazány. 

• Projednává návrhy, podněty a stížnosti členů spolku. 

• Stanovuje harmonogram užívání spolkových prostor. 

• Stanovuje výši členských příspěvků pro klubové členy. 

• Zajišťuje finance pro naplnění účelu spolku. 

 

3.11. Předseda 

• Má dispoziční právo k bankovnímu účtu. 

• V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas. 

• Organizuje a koordinuje činnost výboru. 

• Předkládá členské schůzi zprávu o činnosti výboru spolku za uplynulé období. 

• Svolává jednání výboru. 

• Podepisuje usnesení výboru a členské schůze. 

• Může být zastupován místopředsedou na základě pověření. 

• Vyhotovuje zápis o jednání výboru, který bude na vyžádání předložen členům spolku. Zápis může být 

zveřejněn jako samostatný dokument na webových stránkách spolku. 

• Odpovídá za seznam členů. 

• Má podpisové právo vůči 3. osobám se souhlasem ostatních členů výboru. 

 

3.12. Místopředseda 

• Zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti jednat svým jménem na základě jeho 

pověření. 

• Má dispoziční právo k bankovnímu účtu. 

• Vyhotovuje zprávu o hospodaření spolku pro výbor a členskou schůzi. 

• Má podpisové právo vůči 3. osobám se souhlasem ostatních členů výboru. 

 

 

Článek VI 

Hospodaření spolku 

1. Prostředky pro svou činnost získává spolek zejména z: 

• členských příspěvků, 

• darů fyzických a právnických osob, 

• dotací obce, 

• grantů a jiných dotací, 

• výtěžků z vedlejší činnosti. 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování 

činností naplňujících účely a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. 

3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členskou schůzi alespoň jednou ročně. 

4. Rozhodným obdobím pro činnost spolku je kalendářní rok. 

5. Jednotliví členové spolku neodpovídají za závazky spolku. 

6. Právo disponovat s finančními prostředky mají pouze členové výboru na základě jednání výboru. 

7. V případě ukončení činnosti spolku rozhodne výbor spolku, jak bude s finančními a materiálními 

prostředky, případně dalšími aktivy, naloženo. 
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Článek VII 

Zánik spolku 

1. Spolek může, kromě jeho zrušení ve smyslu zákona, zaniknout též v případě dobrovolného ukončení 

činnosti nebo přeměnou (zejména fúzí s jiným subjektem), pokud alespoň minimální počet členů spolku 

nutný pro jeho existenci neprojeví vůli v činnosti pokračovat. Takový zánik může být schválen pouze 

jednomyslným rozhodnutím členské schůze. 

 

Článek VIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a orgány spolku. 

2. Stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí. 

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti datem zápisu u příslušného soudu. 

4. Stanovy ve výše uvedeném znění jsou k dispozici u předsedy spolku a na webových stránkách spolku. 

 

 

 

 

 

 

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 22. 4. 2021, jejíž konání je potvrzeno zápisem 

ze dne 22. 4. 2021. 

 

 

V Soběšovicích dne ………………………. 

 

 

 

…………………………   …………………………   ………………………… 

    Předseda      Místopředseda     Místopředseda 

 

 

 


