
 

 
1 

STANOVY SPOLKU 

 

Kaple Senohraby, z.s. 
 

Článek 1 
Název a sídlo 

Kaple Senohraby, z.s. (dále také spolek) má své sídlo v Senohrabech, na adrese Za starou poštou 57, 
PSČ 25166. 

 

Článek 2 
Účel spolku 

Základním účelem spolku je dokončit stavbu, zajistit provoz a údržbu kaple v Senohrabech a jejího 
bezprostředního okolí. 

 

Článek 3 
Hlavní činnost spolku 

1.   Činnost spolku směruje k naplnění účelu popsaného v článku 2. Další činnosti spolku jsou 
zejména: 

a)   přispívat k rozvíjení kultury, 

b)   historické bádání a ediční činnost, 

c)   ochrana přírody a krajiny, 

d)   propagace a prosazování principů občanské společnosti. 

 

2.   V souladu s usnesením valné hromady vyvíjí spolek další činnosti směřující k naplnění jeho 
poslání. 

3.   K zajištění své činnosti spolek získává do vlastnictví či nájmu nemovitosti a může provádět 
hospodářskou činnost. 

 
Článek 4 

Orgány spolku a vymezení jejich působnosti 

1.   Orgány spolku jsou:  členská schůze, 

předseda spolku, 

dva místopředsedové spolku. 

2.    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. Na 
jednání členské schůze musí být všichni členové pozváni písemně nejméně 10 dní před konáním 
členské schůze. Členskou schůzi svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát 
ročně. Členskou schůzi svolává předseda vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku, 
a to nejdéle do jednoho měsíce od doručení žádosti. Členská schůze zejména: rozhoduje o 
změnách stanov spolku, schvaluje rozpočet spolku, schvaluje účetní závěrku hospodaření, 
schvaluje výši ročních členských příspěvků na činnost spolku, volí předsedu a místopředsedu 
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spolku, rozhoduje o přijetí nových členů, zrušení členství, rozhoduje o zrušení spolku. Členská 
schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání čtvrtina všech členů spolku. Rozhodnutí členské 
schůze je přijato, jestliže se pro něj vyjádří nadpoloviční většina přítomných. Každý člen má při 
hlasování na členské schůzi jeden hlas bez ohledu na výši jeho členského vkladu. Z jednání 
členské schůze se pořizuje zápis, který patří mezi archiválie spolku. 

3.   Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a jedná jeho 
jménem. Předseda spolku řídí veškerou činnost spolku a odpovídá za hospodaření spolku. 
V případě nepřítomnosti jmenuje předseda spolku jako svého dočasného zástupce jednoho z 
místopředsedů sdružení. 

4.   Místopředseda Sdružení vykonává v případě pověření předsedou všechny povinnosti předsedy 
v plném rozsahu. 

 

Článek 5 
Vznik členství ve spolku 

1.   Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby. 

2.   Členství fyzické osoby vzniká se souhlasem valné hromady na základě písemné přihlášky a 
doporučení alespoň 2 stávajících členů spolku. Právnická osoba se může stát členem spolku za 
předpokladu, že její oprávnění zástupci uzavřou se spolkem písemnou smlouvu o podmínkách 
členství. Tato smlouva nabude platnosti po schválení valnou hromadou. 

3.   Nezbytnou podmínkou vzniku členství je zaplacení vstupního členského příspěvku. 

4.   Předseda spolku vede seznam všech svých členů, v němž se zapisuje: 

- u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště 

- u právnické osoby název, její sídlo, oprávněný zástupce 

- datum vzniku členství, výše členského příspěvku a datum jeho zaplacení 

- datum a výši zaplacených ročních členských příspěvků 

- datum a důvod zániku členství 

 
Článek 6 

Zánik členství ve spolku 

1.   Vystoupením – vystoupení musí člen oznámit písemně na adresu spolku. 

2.   Vyloučením, o kterém rozhoduje valná hromada spolku. Člen spolku může být vyloučen, jestliže: 
a) opakovaně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti dané těmito stanovami. Tomuto 
vyloučení musí předcházet písemná výstraha, která musí obsahovat zdůvodnění, dále přiměřenou 
lhůtu k odstranění nedostatků, pro které je výstraha udílena a musí být doručena do vlastních 
rukou, 
b) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, který spáchal proti spolku nebo členu spolku, popř. 
pro majetkový trestný čin. 

3.   Zánikem spolku. 

4.   U fyzických osob úmrtím. 

5.   U právnických osob jejich vstupem do likvidace, prohlášením konkursu na její majetek, popř. i 
zánikem bez provedení likvidace. 
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Článek 7 
Práva a povinnosti členů 

1.   Každý člen má právo účastnit se členské schůze spolku, být volen do orgánů spolku, obracet se na 
orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření. 

2.   Každý člen má povinnost dodržovat stanovy spolku, aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, řádně a včas platit členské příspěvky, dle svých 
možností přispívat na krytí finančních nákladů spolku. 

 

Článek 8 
Členské příspěvky 

1.   Členský vstupní příspěvek jako podmínka členství ve spolku činí minimálně 100 Kč. Tato 
podmínka se nevztahuje na členy přípravného výboru 

2.   Výše členského příspěvku na činnost spolku je stanovena pro každý rok členskou schůzí. Členská 
schůze rovněž stanoví termín jejich zaplacení. 

3.   O upuštění od členského vstupního příspěvku, stejně tak, jako od ročního členského příspěvku, 
může ve výjimečných případech rozhodnout členská schůze spolku. 

 
Článek 9 

Hospodaření Sdružení 

1.   Spolek disponuje veškerým hmotným i nehmotným majetkem, který řádně nabyl. Majetek 
spolku musí být chráněn a podle možností zvelebován.  

2.   S majetkem hospodaří dle schváleného rozpočtu předseda spolku, který každoročně předkládá 
valné členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně roční účetní závěrky. 

3.   Zdroji příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, granty a dotace. 

4.   Spolek vede účetnictví podle platných právních předpisů a po skončení každého účetního období 
schvaluje účetní závěrku. 

 

Článek 10 
Trvání spolku a úprava majetkových poměrů 

1.   Spolek je založen na dobu neurčitou. Na trvání spolku nemá vliv přistoupení dalších členů nebo 
zánik členství dosavadních členů. Maximální počet členů spolku není nijak omezen. 

2.   Spolek odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností. Jednotliví členové za závazky 
spolku neodpovídají. Spolek v právních vztazích vystupuje samostatně a může vlastními úkony 
nabývat práv a povinností. Může nabývat vlastnické právo k movitému i nemovitému majetku. 
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Článek 11 
Zánik spolku 

1.   Spolek zaniká:  

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O tomto rozpuštění nebo sloučení 
může rozhodnout pouze členská schůze 2/3 většinou hlasů všech členů, 
 

2.   Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 
majetkového vyrovnání. Vypořádání majetku zanikajícího spolku mezi jednotlivé členy musí 
vždy respektovat vzájemný poměr výše členských příspěvků poskytnutých jednotlivými členy 
po dobu jejich členství ve spolku. 

 

Článek 12 
Závěrečná ustanovení 

Výklad stanov ve sporných případech rozhoduje členská schůze hlasováním pro každý jednotlivý 
případ. Rovněž tak rozhoduje hlasováním o vnitřních záležitostech spolku,, které nelze řešit podle 
žádného ustanovení těchto stanov. Přitom vychází ze zásad, na kterých stanovy spočívají. 


