
Stanovy spolku přátel České Břízy

Článek I. 

           Název a sídlo spolku 

Spolek přátel České Břízy se sídlem Česká Bříza 115, 330 11, pošta Třemošná

Článek II.

Účel spolku

 Spolek  přátel  České  Břízy  je  dobrovolným,  nevládním,  neziskovým a  nepolitickým 

svazkem  fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti 

v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, pořádání kulturních a společenských akcí pro děti i 

dospělé. 

Článek III.

 Vznik členství ve spolku

1. Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které 

souhlasí  se  stanovami  a  cíli  spolku  a  které  se  zaváží  plnit  uvedené  povinnosti  člena 

spolku. O přijetí za člena následně rozhoduje výbor.

2.  Členství  ve  spolku  vzniká  na  základě  odevzdání  písemné  přihlášky  a  zaplacení 

členského příspěvku. Výbor vede seznam členů v sídle spolku v elektronické podobě. 

Zápisy  a  výmazy  v  seznamu  členů  se  provádějí  smazáním v  elektronické  podobě  a 

likvidací písemné přihlášky. Seznam členů bude přístupný výhradně spolku.

Článek IV.

 Práva a povinnosti členů

Řádný člen spolku má právo: 



1. být volen do výboru a hlasovat; 

2. předkládat návrhy, podněty a připomínky; 

3.  být  informován o všech rozhodnutích spolku a  účastnit  se  akcí  pořádaných 

spolkem; 

Řádný člen spolku má povinnosti: 

1. řídit se stanovami spolku;

2. platit roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí;

Článek V.

 Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká: 

1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku;

2. nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě šesti měsíců od počátku roku, na 

který je členský příspěvek placen; 

3. úmrtím člena spolku - fyzické osoby; 

Článek VI.

 Organizační uspořádání

V rámci spolku existují tyto orgány: 

1. Členská schůze - nejvyšší orgán

2. Výbor - tříčlenný

Článek VII.

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. 



2.  Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti všech řádných členů. 

4. Rozhoduje na základě hlasování, přičemž každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí je 

přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných řádných členů.

5. Není-li schopna se usnášet, svolá výbor spolku novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů 

od předchozího zasedání náhradní členskou schůzi a to nejdéle do šesti týdnů ode dne, 

kdy se měla konat původní členská schůze. Tato členská schůze je schopna se usnášet bez 

ohledu na počet přítomných členů spolku. 

6. Volí veřejným hlasováním členy výboru.

Členská schůze se schází jednou ročně, aby: 

1. schválila stanovy spolku a změny těchto stanov;

2. zvolila na pětileté funkční období tříčlenný výbor spolku, případně jej odvolala;

3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za minulé období 

předkládanou výborem spolku; 

4. stanovila výši členského příspěvku;

5. schválila rozpočet a činnost spolku na následující období; 

Článek VIII.

Výbor

1. Výbor řídí činnost spolku ve volebním období. 

2.  Výbor  je  statutárním  orgánem  spolku.  Spravuje  jeho  záležitosti  mezi  členskými 

schůzemi. 

3. Výbor je povinen řídit se rozhodnutím členské schůze.

4.  Činnost  výboru  řídí  předseda.  Jeho  hlas  rozhoduje  v  případě  rovnosti  hlasů  při 

hlasování výborem. 

5. Členové výboru jsou znovu zvolitelní.



6. Výbor volí ze svých členů ve veřejném hlasování  tyto funkce: 

a) předseda

b) místopředseda

c) ekonom

Článek IX.

 Hospodaření spolku

1. Prostředky spolku tvoří členské příspěvky, výtěžky z akcí, dary, dotace, půjčky, úvěry a 

jiný majetek nabytý spolkem. 

2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi 

zprávu o hospodaření.

3. Zprávu o hospodaření zpracovává ekonom spolku.

4. Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku. Za 

jejich řádnou evidenci zodpovídá ekonom spolku. 

5. Disponovat s finančními prostředky spolku mohou pouze členové výboru. 

6.  O stavu finančních prostředků vede předepsanou evidenci ekonom spolku, který je 

povinen předkládat účetnictví ke kontrole výboru. 

Článek X.

 Závěrečná ustanovení

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

2. Změny stanov lze provést dodatkem ke stanovám, který schválí členská schůze. 

3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy.

4. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 23. října 2015.


